
UCHWAŁA NR XXIII/239/2021 
RADY GMINY ŁĄCK 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 
ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Gminy 
Łąck uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck, w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. 
poz. 13676). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lech Drohomirecki 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/239/2021 

Rady Gminy Łąck 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁĄCK 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku (dalej: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck. 

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w: 

1) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.); 

2) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.); 

3) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 

4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.); 

5) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2020 r.poz. 1850); 

6) ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.); 

7) ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
(Dz.U. z 2021 poz. 36); 

8) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.); 

9) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.); 

10) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.); 

11) Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. ws. sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906). 

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

oraz na terenach służących do użytku publicznego 

§ 3. (sposób zbierania odpadów komunalnych) 

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania i oddawania 
następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papieru; 

2) metali; 

3) tworzyw sztucznych; 

4) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych 

5) szkła; 

6) bioodpadów; 

7) niebezpiecznych, stanowiących odpady komunalne; 

8) przeterminowanych leków; 

9) chemikaliów; 

10) zużytych baterii i akumulatorów; 
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11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

13) zużytych opon; 

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

2. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych określa załącznik nr 
1 do Regulaminu. 

3. Odpady komunalne wymienione w §3, a także tekstylia i odzież oraz 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 (w szczególności: igły, 
strzykawki), właściciele nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mogą przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Sposób 
świadczenia usług przez PSZOK reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Łąck. 

4. Wymagania i zasady określone w Regulaminie dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stosuje się odpowiednio do nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomość mieszana). 

5. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie lub administrowanie terenami 
przeznaczonymi do użytku publicznego zobowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami i zasadami określonymi w Regulaminie. 

§ 4. (wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) 

1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzi się: 

1) w miejscach wytworzenia odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach i/-lub workach 
spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 Regulaminu w podziale na następujące rodzaje 
odpadów komunalnych: 

a) oddzielnie papier, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1), w skład którego wchodzą odpady 
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

b) łącznie odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 
o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2) – pkt 4), w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

c) oddzielnie szkło, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 5), w skład którego wchodzą odpady opakowaniowe ze 
szkła; 

d) oddzielnie bioodpady, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 6), w skład których wchodzą nieprzetworzone 
odpady kuchenne o charakterze komunalnym oraz odpady zielone; 

e) oddzielnie odpady enumeratywnie wymienione w §3 ust. 1 pkt 7) – pkt 14. 

2. Odpady powstałe w wyniku wysegregowania odpadów komunalnych, o których mowa w §3 należy 
zbierać w miejscu ich wytworzenia - oddzielnie - jako pozostałości z sortowania. 

§ 5. (wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych) 

1. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej i/-lub zagrodowej oraz z nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe odbywa się od godz.: 6:00 do 22:00, w terminie wyznaczonym w harmonogramie odbioru 
odpadów komunalnych obowiązującym dla danej miejscowości, z dróg publicznych lub innych dróg 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej odbywa się od godz.: 6:00 do 22:00, 
w terminie wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych obowiązującym dla danej 
miejscowości, z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych. 
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3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne odbywa się od godz.: 07:00 do 17:00, w terminie wyznaczonym 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych obowiązującym dla danej miejscowości, 
z dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego bądź z miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych. 

4. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) – 6) następuje: 

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej i/-lub zagrodowej oraz z nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe z przeznaczonych do tego celu – oznaczonych kodami kreskowymi - worków, 
spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 Regulaminu; 

2) w przypadku zabudowy wielolokalowej z przeznaczonych do tego celu – oznaczonych kodami kreskowymi 
– pojemników i/-lub worków, spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 Regulaminu; 

3) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
z przeznaczonych do tego celu pojemników i/-lub worków, spełniających wymagania określone 
w Rozdziale 3 Regulaminu. 

5. Odbiór pozostałości z sortowania, o których mowa w §4 ust. 2 następuje z przeznaczonych 
do tego celu – oznaczonych kodami kreskowymi - pojemników i/lub worków spełniających wymagania 
określone w Rozdziale 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że wymóg stosowania systemu identyfikacji 
pojemników i/-lub worków za pomocą kodów kreskowych nie dotyczy nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

6. Odpady, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 7) - 14) odbierane są z pojemników i/-lub worków 
spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 Regulaminu. Dopuszcza się wystawianie odpadów 
wymienionych w §3 ust. 1 pkt 7) - 14) luzem – jeżeli powyższe nie zagraża ochronie środowiska, 
bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, a także nie powoduje nadmiernej uciążliwości dla podmiotu 
odbierającego odpady komunalne. 

§ 6. (wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego) 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez: 

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne; 

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu                                         
prawnie dopuszczone. 

2. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy 
oczyszczać na całej szerokości. 

3. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane 
w ust. 2 uprzątnięcie powinno nastąpić: 

1) na chodnikach - do 2/3 szerokości; 

2) na pozostałych terenach - do szerokości min. 1,5 m. 

4. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której 
występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2) nie stosuje się. 

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób 
niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem 
środków określonych w ust.1 pkt 2), w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni 
roślin. 

§ 7. (wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami  
i warsztatami naprawczymi) 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy 
użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów. Powstające ścieki nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 
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2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie 
pojazdu. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać 
się pod warunkiem: 

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania 
na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin; 

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz zagospodarowywania 
ich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 
w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. (zasady ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych) 

1. Przyjmuje się, że miesięczna średnia ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez jednego 
mieszkańca Gminy Łąck wynosi łącznie 30 litrów. 

2. Jeśli zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej, do zbierania odpadów komunalnych stosuje 
się szczelne pojemniki wykonane z trwałego materiału, w szczególności z metalu lub tworzywa sztucznego, 
wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie, oznakowane 
w sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów komunalnych. 

3. Konstrukcja pojemników powinna umożliwić ich opróżnienie przy użyciu grzebieniowego, bramowego 
lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów, przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych albo 
hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS). 

4. Pojemniki i/-lub worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji 
odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 

5. Pojemniki i/-lub worki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oznacza 
się w następujący sposób: 

1) kolorem żółtym i napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – dla odpadów metali,  
w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów 
opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

2) kolorem zielonym i napisem „SZKŁO” – dla odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze 
szkła; 

3) kolorem niebieskim i napisem „PAPIER” – dla odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów 
opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury; 

4) kolorem brązowym i napisem „BIO” - dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. 

6. Pozostałości z sortowania - powstałe w wyniku wysegregowania odpadów komunalnych, o których 
mowa w §3 ust. 1 - należy gromadzić, w miejscu ich wytworzenia, w pojemnikach oznaczonych napisem 
„POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA”. 

7. Dopuszcza się zbieranie pozostałości z sortowania w workach o kolorystyce innej niż wymieniona 
w ust. 5, w sytuacji, gdy ilość wytworzonych pozostałości z sortowania przekracza pojemność pojemnika 
przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, z zastrzeżeniem, że wystawione worki zostały czytelnie opisane nazwą 
zgromadzonej frakcji odpadów oraz – w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe – zostały oznaczone właściwym kodem kreskowym. 
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8. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się – z wyłączeniem ust. 13 i ust. 14 - pojemniki 
o pojemnościach od 120 litrów do 1100 litrów oraz worki o pojemności od 60 litrów do 120 litrów, 
z zastrzeżeniem, że do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych dopuszcza się stosowanie kontenerów umożliwiających zachowanie technicznych możliwości 
ich odbioru, w tym kryte kontenery typu KP. 

9. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych można stosować również worki przeznaczone do 
zbierania tego rodzaju odpadów, w szczególności worki typu „big-bag”, w przypadku, gdy zapewniają one 
bezpieczny transport i załadunek odpadów. 

10. W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pojemniki i/-lub 
worki przeznaczone do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wymienionych 
w §3 ust. 1 pkt 1) – pkt 6) oznacza się dodatkowo kodem kreskowym – zgodnie z instrukcją zamieszczania 
kodów kreskowych na pojemnikach i/-lub workach. 

11. W przypadku zabudowy wielolokalowej, w sytuacji, gdy każdy lokal posiada osobne pojemniki 
przeznaczone do zbierania pozostałości z sortowania, właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest dodatkowo do oznaczenia pojemnika właściwym numerem lokalu. 

12. W zabudowie wielolokalowej dopuszcza się stosowanie worków, o których mowa w ust. 5 
oraz ust. 7 wyłącznie w przypadku złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków 
lub ich części – jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca 
gromadzenia odpadów komunalnych. 

13. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego, 
w tym m.in. w ogrodach i parkach, na plażach, należy stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności: 

1) od 20 litrów – do zbierania pozostałości z sortowania; 

2) od 30 litrów – do zbierania odpadów selektywnych. 

14. Kosze uliczne i pojemniki, o których mowa w ust. 13 powinny być wykonane z materiału 
trudnopalnego i posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się z nich odpadów pod wypływem wiatru, 
deszczu i innych czynników zewnętrznych. 

15. W celu ustalenia odpowiedniej pojemności i liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych należy uwzględnić częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych określoną w Rozdziale 
5 Regulaminu oraz zasady określone w Rozdziale 3 Regulaminu, w szczególności postanowienia 
§9 ust. 2. 

16. W okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorystyce innej 
niż określona w §8 ust. 5. 

§ 9. (szczegółowe zasady dotyczące rodzajów i minimalnej pojemności pojemników i/-lub worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych) 

1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i/-lub worki spełniające wymagania określone 
w §8 o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej 
na tej nieruchomości działalności, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Minimalną pojemność pojemników i/-lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
powstających w danym miesiącu kalendarzowym na danej nieruchomości, określa się z uwzględnieniem 
częstotliwości odbiorów, na podstawie średnich ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszących 
odpowiednio: 

1) dla budynków, lokali użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, przychodnie i gabinety lekarskie 
itp. - pojemniki odpowiadające co najmniej 2 litrom na każdego pracownika, ucznia, pacjenta, interesanta 
itp., jednak nie mniej niż: 120 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości 
z sortowania na nieruchomość; 

2) dla lokali: biurowych, handlowych, usługowych; zakładów: rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych - 
pojemniki odpowiadające, co najmniej 2 litrom na każdy 1 m² powierzchni użytkowych pomieszczeń 
biurowych i socjalnych ww. nieruchomości, jednak nie mniej 
niż: 120 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości 
z sortowania na nieruchomość;’ 
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3) dla lokali gastronomicznych, w tym ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu 
- pojemniki odpowiadające, co najmniej 10 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż: 
120 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości z sortowania na 
nieruchomość; 

4) dla ulicznych punktów konsumpcji - pojemniki odpowiadające nie mniej niż: 120 litrów                        dla 
każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości z sortowania 
na nieruchomość; 

5) dla domów weselnych, sal bankietowych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, pokoi do 
wynajęcia oraz nieruchomości o podobnym charakterze - pojemniki odpowiadające łącznie, co najmniej 
20 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż: 1100 litrów dla każdej frakcji odpadów 
zbieranych selektywnie oraz pozostałości z sortowania na nieruchomość i/lub co najmniej 20 litrom na 
jedno łóżko, jednak niemniej niż: 120 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz 
pozostałości z sortowania na nieruchomość; 

6) dla nieruchomości, na których powstają odpady podczas prywatnych i publicznych: imprez, zawodów 
sportowych (plenerowych i pozostałych) - pojemniki odpowiadające 40 litrom  
na każdy 1 m2 powierzchni użytkowej, na której odbywa się impreza, jednak nie mniej niż:  
1100 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości  
z sortowania na nieruchomość; 

7) dla plaż, miejsc grillowych, w tym miejsc do wędkowania i/lub uprawiania innych sportów wodnych oraz 
nieruchomości o podobnym charakterze - pojemniki odpowiadające, co najmniej 2 litrom  
na każde 2 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż: 120 litrów dla każdej frakcji odpadów 
zbieranych selektywnie oraz pozostałości z sortowania na nieruchomość; 

8) dla pól namiotowych - pojemniki odpowiadające, co najmniej 60 litrom na jedno miejsce namiotowe, 
jednak nie mniej niż: 1100 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości 
z sortowania na nieruchomość; 

9) dla cmentarzy - pojemniki odpowiadające 120 litrom na każde 100 m2 powierzchni użytkowej cmentarza, 
jednak nie mniej niż: 1100 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości 
z sortowania na nieruchomość; 

10) dla targowisk - pojemniki odpowiadające 10 litrom na każdy 1 m2 powierzchni użytkowej targowiska, 
jednak nie mniej niż: 1100 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości 
z sortowania na nieruchomość; 

11) dla akwenów wodnych, rzek - pojemniki odpowiadające, co najmniej 10 litrom na każde 10 000 m2 
powierzchni ww., jednak nie mniej niż: 120 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz 
pozostałości z sortowania na nieruchomość; 

12) dla lasów - pojemniki odpowiadające, co najmniej 10 litrom na każde 10 000 m2 powierzchni lasu, jednak 
nie mniej niż: 120 litrów dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie  
oraz pozostałości z sortowania na nieruchomość; 

13) dla dróg publicznych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (z pasem drogowym) - 
pojemniki odpowiadające, co najmniej 10 litrom na każdy 1 km bieżący drogi, jednak nie mniej niż: 
120 litrów na każde 10 km bieżących drogi, dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie 
oraz pozostałości z sortowania na nieruchomość; 

14) dla nieruchomości w czasie realizacji prac budowlanych - pojemniki odpowiadające  
nie mniej niż: 120 litrów na każde 100 m2 powierzchni, na terenie której prowadzone  
są prace budowalne, dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałości  
z sortowania na nieruchomość; 

15) dla nieruchomości niezabudowanych i niewykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 
pojemniki odpowiadające nie mniej niż: 120 litrów na każde 1000 m2 dla każdej frakcji odpadów 
zbieranych selektywnie oraz pozostałości z sortowania na nieruchomość; 

16) dla ochotniczych straży pożarnych – pojemniki odpowiadające nie mniej niż: 120 litrów                       na 
każde 50 m² powierzchni użytkowej budynku dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz 
pozostałości z sortowania na nieruchomość; 
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17) dla nieruchomości niezamieszkałych pozostałych, niewymienionych powyżej - pojemniki odpowiadające, 
co najmniej 120 litrom dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie 
oraz pozostałości z sortowania na nieruchomość. 

3. Właściciel nieruchomości, na terenie której prowadzona jest różnorodna działalność (np. miejsce 
grillowe i gospodarstwo agroturystyczne występujące łącznie w obrębie tej samej nieruchomości), 
zobowiązany jest to zachowania zasad, wskazanych w ust. 2 powyżej, odrębnie dla każdego rodzaju 
prowadzonej działalności. 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik/worki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych o pojemności tożsamej z pojemnością pojemników/worków wskazanych w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 właściciel nieruchomości mieszanej tj. nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy zobowiązany jest do złożenia deklaracji zarówno w zakresie części zamieszkałej jak i części 
niezamieszkałej tej nieruchomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia części 
niezamieszkałej nieruchomości w pojemniki i/lub worki na zasadach opisanych w ust. 2. 

6. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, 
właściciel nieruchomości składa deklarację wyłącznie w zakresie części zamieszkałej nieruchomości. 

§ 10. (warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym) 

1. Właściciele nieruchomości, niezależnie od rodzaju nieruchomości, zapewniają odpowiedni stan 
sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem 
oraz w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, zniszczenia, spalenia a także w sposób gwarantujący 
nieprzeciążanie pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość. 

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, należy myć i dezynfekować w miarę 
potrzeb, przy czym pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy myć 
i dezynfekować nie rzadziej niż co sześć miesięcy. Pojemniki należy myć w taki sposób, 
aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania 
tej czynności oraz zanieczyszczenia wód oraz gleby i ziemi. 

4. Jeżeli lokalne warunki techniczne miejsca, w którym ustawione są pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych, nie gwarantują zachowania warunków sanitarnych, mycie pojemników powinno odbywać się 
w myjniach lub przy pomocy specjalistycznych pojazdów z zamkniętym obiegiem wody. 

5. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone. 

6. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych należy w miarę możliwości zabezpieczyć 
przed czynnikami zewnętrznymi, np. wiatrem i deszczem. 

§ 11. (warunki rozmieszczania pojemników i worków) 

1. Pojemniki i/lub worki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 
W przypadku braku takiego miejsca, dopuszcza się ustawianie pojemników i/-lub worków na terenie 
nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela nieruchomości sąsiedniej oraz 
pisemnego poinformowania o powyższym właściwej komórki organizacyjnej Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Łącku. 

2. W miarę możliwości pojemniki i/-lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych rozmieszcza 
się na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, 
w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby 
i ziemi. 

3. Pojemniki i/-lub worki rozmieszcza się w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób 
z nich korzystających oraz dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

4. W zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości jest zobowiązany oznakować miejsca ustawienia 
pojemników w altanie śmietnikowej, w sposób umożliwiający identyfikację adresu nieruchomości i rodzaju 
odpadów, uwzględniając kolorystykę oraz oznaczenie pojemników wg. zasad określonych w Regulaminie. 
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5. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki i/-lub worki 
przynależne zarówno do części zamieszkałej, jak i części niezamieszkałej tej nieruchomości, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest wyodrębnić pojemniki i/-lub worki dla każdej z tych części i oznaczyć je 
w sposób pozwalający ustalić, której części nieruchomości dany pojemnik i/-lub worek dotyczy. 

6. Kosze i pojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych 
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. 
Zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowymmiejsc gromadzenia odpadów 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku wokół pojemników i/-lub 
worków, w miejscach ich ustawienia, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika i/-lub worka 
odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika i/-lub worka. 

2. Uprzątnięcie zalegających (m.in. w altanach śmietnikowych) odpadów komunalnych, które nie zostały 
zebrane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i/-lub workach należy do obowiązku właściciela 
nieruchomości. 

3. Usunięcie zanieczyszczeń powstałych podczas odbioru odpadów komunalnych, należy do przedsiębiorcy 
odbierającego odpady w dniu odbioru odpadów. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. (sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego) 

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także właściciele nieruchomości, na 
których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów zarobkowych) zobowiązani są do 
gromadzenia na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych i ich przekazania: 

1) papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych: 

a) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne i/lub 

b) do PSZOK-u zgodnie z jego Regulaminem; 

c) do innych punktów zbiórki odpadów komunalnych wyznaczonych przez Gminę; 

2) bioodpadów z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy: 

a) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne i/lub 

b) do PSZOK-u zgodnie z jego Regulaminem; 

c) zaleca się zagospodarowywanie bioodpadów, w przydomowych kompostownikach (materiał uzyskany 
z prowadzonego kompostownika może być wykorzystywany dla potrzeb własnych); 

3) odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych 
leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne, niezawierających gruzu: 

a) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w ramach mobilnej zbiórki (dot. wyłącznie 
nieruchomości zamieszkałych) i/lub 

b) do PSZOK-u zgodnie z jego Regulaminem i/lub 

c) do innych punktów zbiórki odpadów komunalnych wyznaczonych przez Gminę; 

d) podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na podstawie odrębnej umowy cywilno-
prawnej; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8DB9C4A5-9D9F-4270-AAE9-4A8AD4EFC6A0. Podpisany Strona 8



4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zawierających gruz: 

a) do PSZOK-u zgodnie z jego Regulaminem i/lub 

b) podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na podstawie odrębnej umowy cywilno-
prawnej i/lub 

c) osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą do wykorzystania 
na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku (dotyczy wyłącznie gruzu). 

2. Gmina na stronie internetowej udostępnia wykaz punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. c) oraz 
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d oraz pkt 4 lit. b. 

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do zbierania powstałych 
na terenie nieruchomości pozostałości z sortowania i ich przekazania podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne, w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów, ustalonym dla danej 
miejscowości, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie. 

4. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmina dodatkowo organizuje 
- raz w roku - mobilną zbiórkę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, z wyłączeniem gruzu. 

5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
zobowiązani są do gromadzenia na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
a także powstałych na terenie nieruchomości pozostałości z sortowania i ich przekazania: 

1) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, w przypadku, gdy nieruchomość niezamieszkała została 
objęta systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Łąck; 

2) do PSZOK-u zgodnie z jego Regulaminem - w zakresie odpadów selektywnych (opakowaniowych) i/lub 

3) podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na podstawie odrębnej umowy cywilno-
prawnej, w przypadku, gdy nieruchomość niezamieszkała nie jest objęta systemem odbierania odpadów 
komunalnych zorganizowanym przez Gminę Łąck. 

6. Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie lub administrowanie terenem przeznaczonym do użytku 
publicznego, a w przypadku jego braku – właściciel, wyposaża ten teren w kosze uliczne 
lub pojemniki zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz przekazuje powstałe na terenie 
nieruchomości odpady komunalne w sposób określony w ust. 5. 

7. W przypadku konieczności uporządkowania nieruchomości po śmierci właściciela nieruchomości 
zamieszkałej, odbiór odpadów komunalnych, w ramach nieruchomości zamieszkałej, będzie możliwy 
po uprzednim złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
obecnych właścicieli nieruchomości. Odbiór odpadów komunalnych odbędzie się zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem odbioru. Właściciel nieruchomości może przekazać samodzielnie odpady zebrane w sposób 
selektywny do PSZOK (zgodnie z zapisami Regulaminu PSZOK) lub w inny sposób przewidziany prawem, 
w tym na koszt własny. 

8. W przypadku odpadów powstałych na skutek prac remontowo-budowalnych wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych, a także w przypadku 
wykonania ww. prac przez wykonawcę robót budowlanych, a także gdy odpady remontowo-budowlane 
nie zostały zebrane w sposób selektywny, powstałe odpady należy przekazać na podstawie odrębnej umowy 
cywilno-prawnej, właściwemu miejscowo, przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na 
własny koszt. 

9. Opony niestanowiące odpadów komunalnych, w tym opony pochodzące z działalności gospodarczej lub 
rolniczej właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazać na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej 
podmiotowi odbierającemu tego rodzaju odpady na własny koszt. 

10. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, w tym: odpady 
z działalności gospodarczej (np. niezwiązane z bytowaniem pracowników, konsumpcją klientów), rolniczej, 
odpady medyczne i weterynaryjne, a także inne odpady niebezpieczne, niestanowiące odpadów komunalnych, 
podlegają one obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań 
określonych odrębnymi przepisami prawa. 

11. Zabrania się: 
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1) pozostawiania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci żywności 
i resztek jedzenia, w sposób stwarzający dziko żyjącym zwierzętom łatwy dostęp do tych odpadów; 

2) usuwania do koszy ulicznych i/lub innych pojemników umieszczonych na terenach publicznych odpadów 
powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także powstałych na terenie 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe; 

3) umieszczania odpadów w pojemnikach przeznaczonych na odchody zwierząt, 

4) pozbywania odpadów komunalnych w innych miejscach niż miejsce, w którym powstały odpady 
komunalne, z wyjątkiem PSZOK lub innych punktów przyjmowania odpadów przewidzianych przepisami 
prawa. 

§ 14. (częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych) 

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych winna być dostosowana do ilości powstających na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nie może być rzadsza od częstotliwości określonej 
w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

§ 15. (częstotliwość i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości) 

1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

3. Właściciel nieruchomości, na której jest zbiornik bezodpływowy, powinien mieć zawartą umowę 
z firmą transportującą nieczystości ciekłe. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, gospodarowanie odpadami komunalnymi 
winno opierać się na następującej hierarchii postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ograniczać masę wytwarzanych odpadów, zmniejszać 
ich objętość oraz podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom 
odzysku, w tym przez selektywne zbieranie i oddawanie odpadów na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenówprzeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 17. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona 
i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar. 

2. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub opiekuna. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób 
uniemożliwiający psu wyjście. 

§ 18. 1. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub inne miejsce publiczne zobowiązany 
jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia. 
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2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób 
niepełnosprawnych. 

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych 
zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie 
działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niewprowadzania zwierząt na tereny 
placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem 
oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok. 

Rozdział 8. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenachwyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Łąck dopuszcza się na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuścił funkcję rolniczą, z zastrzeżeniem 
ust. 2, z wyłączeniem nieruchomości, na których działalność rolnicza prowadzona jest w dniu wejścia w życie 
niniejszego Regulaminu. 

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie 
ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren 
nieruchomości. 

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób 
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie. 

4. Wymogów określonych w ust. 2 nie stosuje się do utrzymywania koni w celach terapeutycznych 
i rekreacyjnych. 

Rozdział 9. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 22. 1. Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia, 

2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno- spożywczego, 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 

4) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiedni do przechowywania, składowania lub 
magazynowania produktów rolno – spożywczych, 

5) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania 
odpadami, 

6) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia gryzoni. 

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeprowadzana co najmniej raz 
w roku w okresie od 15 marca do 30 kwietnia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na 
terenie nieruchomości. 

Rozdział 10. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz zwolnienia właścicieli takich nieruchomości, w całości 

z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady 

§ 23. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zaleca 
się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 
na potrzeby własne. 

2. Rada Gminy Łąck, w drodze odrębnej uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 
posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich powstałe na terenie nieruchomości bioodpady 
stanowiące odpady komunalne, a powstały w wyniku kompostowania materiał wykorzystują na potrzeby 
własne. 
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3. Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

4. Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości 
dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie, aby nie powodować tych uciążliwości. 

5. Kompostownik prowadzi się w wydzielonym do tego celu miejscu zlokalizowanym na terenie 
nieruchomości, na której powstają bioodpady, z uwzględnieniem zasad wynikających 
z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351). 

6. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 2 zwolnieni są w całości z obowiązku posiadania 
pojemnika i/-lub worka na bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

7. Gmina nie zapewnia odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w ust. 2, którzy w deklaracji podali informację dotyczącą posiadania 
przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. 

Rozdział 11. 
Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny 

§ 24. 1. Wymóg zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny nie zostanie spełniony, jeśli: 

1) w pojemniku i/-lub worku przeznaczonym na pozostałości z sortowania zgromadzone zostały odpady 
wymienione w §3 ust. 1 Regulaminu, w tym odpady komunalne, które można było wysegregować np. po 
ich oczyszczeniu lub opróżnieniu; 

2) w pojemniku i/-lub worku przeznaczonym na pozostałości z sortowania i/-lub przeznaczonym 
do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych znajdują się inne odpady 
niż przeznaczenie pojemnika i/-lub worka, a także odpady niestanowiące odpadów komunalnych 
w szczególności: 

a) odpady pochodzące z gastronomii (pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, zlewek kuchennych); 

b) odpady pochodzące z działalności gospodarczej i przemysłowej; 

c) odpady rolnicze; 

d) odpady medyczne i weterynaryjne. 

3) w pojemniku i/-lub worku, przeznaczonym do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów 
segregowanych, znajdują się pozostałości po segregacji i/-lub odpady segregowane zanieczyszczone i/-lub 
nieopróżnione; 

2. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 1, wymóg zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny nie zostanie spełniony, jeśli właściciel nieruchomości dokonuje mieszania ze sobą różnych 
rodzajów odpadów segregowanych (np. papier i szkło). 

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne dokonuje weryfikacji rodzaju odpadów 
i ich zgodności z przeznaczeniem pojemnika i/-lub worka. W przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady 
komunalne przyjmuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o powyższym 
Wójta Gminy Łąck oraz właściciela nieruchomości. 
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4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lech Drohomirecki 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WYMAGANIA W ZAKRESIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODDAWANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych 
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i/-lub 
workach, zapewniających zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla 
przyszłych procesów ich przetwarzania. 

2. Odpady opakowaniowe, przed ich włożeniem do pojemnika i/-lub worka, należy całkowicie opróżnić 
z zawartości, pozbawić zakrętek, oczyścić i ewentualnie umyć, a jeżeli materiał na to pozwala zgnieść. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ograniczać masę wytwarzanych odpadów, zmniejszać 
ich objętość oraz podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów dalszym 
procesom odzysku, w tym przez selektywne zbieranie i oddawanie odpadów 
na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy 
Łąck. 

4. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania i oddawania odpadów 
komunalnych, które powinny spełniać warunek pozyskania surowców o jak najlepszej jakości, z podziałem na: 

1) PAPIER – np. gazety i czasopisma, książki, opakowania papierowe, kartony, tektury, torby papierowe, 
kartki, zeszyty, ulotki, katalogi, prospekty, papier szkolny i biurowy (suchy, zadrukowany), papier pakowy 
itp., z wyłączeniem m.in.: 

·brudnych ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych; 

·papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, powleczonego folią/kalką; 

·kartonów po mleku i napojach; 

·papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; 

·tapet; 

·pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych; 

·zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych; 

·ubrań; 

Odpady komunalne, o których mowa w pkt 1) należy zbierać do NIEBIESKIEGO 
POJEMNIKA/WORKA oznaczonego napisem: „PAPIER”; 

2) SZKŁO - np. opakowania szklane (m.in.: opróżnione z zawartości słoiki po żywności, butelki  
po napojach, przetworach, alkoholach, olejach roślinnych itp.), szklane opakowania                                      
po kosmetykach (m.in.: butelki po perfumach, szklane słoiczki po kremach itp. – jeżeli  
nie są wykonane z trwale połączonych ze sobą kilku surowców), z wyłączeniem m.in.: 

·ceramiki; 

·doniczek; 

·porcelany; 

·fajansu; 

·kryształów; 

·szkła okularowego i żaroodpornego; 

·żarówek i świetlówek, reflektorów; 

·opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych; 

·luster, witraży i szyb (np. okiennych, zbrojonych, samochodowych itp.); 

·monitorów i lamp telewizyjnych; 
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·termometrów; 

·zniczy z zawartością wosku; 

·nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach. 

Odpady komunalne, o których mowa w pkt 2) należy zbierać do ZIELONEGO 
WORKA/POJEMNIKA oznaczonego napisem: „SZKŁO”. 

3) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – np. butelki plastikowe, opróżnione opakowania  
po artykułach spożywczych, kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej (m.in.: opakowania po 
płynie do mycia naczyń, szamponie, proszku do prania, puste koszyczki  
po kostkach WC itp.), zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie miały bezpośredniego 
kontaktu z lekiem, opakowania wielomateriałowe (np. po mleku, sokach, maślankach, jogurtach itp.), 
plastikowe butelki po olejach jadalnych, puszki po konserwach, kapsle i nakrętki od butelek i słoików, 
metalowe puszki po napojach, karmach dla zwierząt, konserwach, opróżnione aerozole po kosmetykach, 
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
folia aluminiowa do artykułów spożywczych, itp.,          z wyłączeniem m.in.: 

·butelek, puszek i pojemników - z zawartością; 

·plastikowych zabawek; 

·zużytych artykułów medycznych; 

·opakowań po olejach silnikowych; 

·części samochodowych; 

·puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

·zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

·opakowań po nawozach; 

·strzykawek i innych art. medycznych; 

·odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Odpady komunalne, o których mowa w pkt 3) należy zbierać do ŻÓŁTEGO 
WORKA/POJEMNIKA oznaczonego napisem: „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. 

4) BIOODPADY – przez które należy rozumieć odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy  
tj. nieprzetworzone odpady kuchenne o charakterze komunalnym oraz odpady zielone np. odpadki warzyw 
i owoców (w tym obierki, ogryzki itp.), drobne gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty 
cięte i doniczkowe, choinki bożonarodzeniowe, chwasty, części roślin, szyszki  
etc., z wyłączeniem m.in.: 

·odpadów pochodzenie zwierzęcego (np. odchody zwierząt, sierść, zanieczyszczone trociny); 

·tłuszczy, zlewek kuchennych, przetworzonych odpadów kuchennych (np. gotowane ziemniaki, 
pieczony kurczak, sałatka jarzynowa itp.); 

·włosów, kości i ości; 

·słomy; 

·niedopałków papierosów; 

·żwirku, trocin i piasku dla zwierząt; 

·roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusami; 

·popiołu, wyciętych drzew, gałęzi o dużych rozmiarach. 

Odpady komunalne, o których mowa w pkt 4) należy zbierać do BRĄZOWEGO 
POJEMNIKA/WORKA oznaczonego napisem „BIO”. 

Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zaleca  
się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
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przydomowych na potrzeby własne. W takim przypadku właściciel ww. nieruchomości nie jest 
zobowiązany do posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

UWAGA: w przypadku posiadania większych gałęzi, pochodzących z pielęgnacji przydomowych 
ogródków, dopuszcza się wystawienie ich obok pojemnika i/-lub worka, pod warunkiem ich pocięcia na 
małe kawałki - do 0,5 metra - oraz związania. 

UWAGA: odpady kuchenne powstałe m.in. na stołówkach, jadłodajniach, punktach zbiorowego 
żywienia - w związku z przygotowaniem posiłków, w tym posiłków komercyjnych (m.in. powstałych 
w częściach kuchennych hoteli, domów weselnych, restauracji itp.), a także powstałych w związku 
z prowadzeniem firm cateringowych oraz firm o podobnym charakterze, należy przekazać na podstawie 
odrębnej umowy cywilno-prawej uprawnionemu podmiotowi na własny koszt. 

5) ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – np. płyty CD, kasety, sprzęt RTV 
i AGD (np. mikser, żelazko, grzejnik elektryczny, myszka komputerowa, grill elektryczny, suszarka, antena 
satelitarna, lodówka, pralka, telewizor, radio, komputer, telefon itp.), przedłużacz, zabawki posiadające 
elementy elektroniczne, kosiarki, kalkulator itp. UWAGA: Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny; 

6) ZUŻYTE OPONY - przez które należy rozumieć opony pochodzące wyłącznie  
z gospodarstw domowych, z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 
T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nieprzekraczającym 56 cm (22 
cale) np.: opony od samochodów osobowych, wózków, kosiarek, rowerów, skuterów, motocykli itp.; 

7) PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA ORAZ ODPADY NIEBEZPIECZNE 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE – np. opakowania po lekach (m.in. blistry, fiolki, 
opakowania po maściach, syropach, kropelkach), pozostałości po służących do użytku domowego środkach 
do dezynfekcji, opakowania po wykorzystywanych w gospodarstwach domowych środkach do pielęgnacji 
samochodów, przetykania rur spustowych, wywabiania plam, opakowania po środkach odrdzewiających 
i przeciwkorozyjnych, pojemniki po środkach ochrony roślin wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych, butelki i puszki po rozpuszczalnikach, opakowania po smarach, puszki i wiadra po farbach (w 
tym również z zawartością farby,  
a także zabrudzone folie malarskie), powstałe w gospodarstwach domowych opakowania po płynach 
chłodniczych i olejach samochodowych, butelki po lakierach do paznokci itp. 

8) ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY – przez które należy rozumieć baterie  
i akumulatory powstałe w gospodarstwach domowych (np. baterie od pilotów, zabawek elektronicznych, 
zegarków itp.), z wyłączeniem m.in. akumulatorów samochodowych; 

9) MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE - przez które należy rozumieć odpady  
o dużych rozmiarach, niemieszczące się do pojemnika np.: meblościanka, pufy, krzesła, fotele, wersalki, 
kołdry, materace, koce, dywany, wózki, zabawki dużych rozmiarów, metalowe sprzęty kuchenne (garnki, 
blachy, patelnie) doniczki ogrodowe, namioty, niepotłuczone lustra, materace itp., z wyłączeniem m.in. 
odpadów pochodzących z demontażu pojazdów (np. lusterka, zderzak, fotele samochodowe itp.); 

10) ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE, STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE 
(niezawierające gruzu) - przez które należy rozumieć odpady pochodzenia remontowego powstałe 
w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, 
niewymagających pozwolenia na budowę, zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych np. tapety, 
elementy armatury łazienkowej i kuchennej (np. umywalki, sedesy, krany, prysznice, wanny itp.), płytki 
ceramiczne, drzwi, ościeżnice, okna oraz szyby okienne, kaloryfery, wata szklana, rury PCV, rynny, 
parkiety, boazeria, luksfery, worki po cemencie i gipsie, opakowania po klejach itp. z wyłączeniem m.in.: 
azbestu, gruzu zmieszanego z innymi odpadami oraz odpadów powstałych na terenie budowy 
w wyniku prowadzenia przez wykonawcę robót budowalnych. 

UWAGA: w przypadku braku segregacji odpadów, o których mowa w pkt 10) zmieszane odpady 
budowlane i rozbiórkowe należy przekazać na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawej 
przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej na własny koszt. 

5. Odpady powstałe w wyniku wysegregowania odpadów komunalnych, o których mowa  
w ust. 4 pkt 1) – pkt 10) należy zbierać do pojemnika oznaczonego napisem „POZOSTAŁOŚCI  
Z SORTOWANIA”.  
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6. Pod pojęciem pozostałości z sortowania należy rozumieć m.in.: zużyte środki higieny osobistej  
(np.: pampersy, pielucho-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki do zębów, jednorazowe maszynki  
do golenia itp.), popiół (wystudzony), wilgotny i zabrudzony papier/folię, chusteczki  nawilżające, odchody 
zwierząt domowych, worki od odkurzacza, potłuczone szkło i naczynia, bombki choinkowe, aluminiowe 
zabrudzone tacki, sztuczne kwiaty, styropian opakowaniowy (np. po sprzęcie RTV/AGD), kości, ości, 
przetworzone jedzenie, niedopałki papierosów, włosy, kredki, długopisy, mazaki, żwirek, trociny, piasek dla 
zwierząt, jednorazowe talerzyki i sztućce, świece itp. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lech Drohomirecki 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/239/2021 

Rady Gminy Łąck 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

L.p
. 

Rodzaj odpadów 
 
 
 
 
 

Rodzaj nieruchomości 

Pozostałości  
z sortowania 

Papier  
i tektura 

Tworzywa 
sztuczne, metale, 

opakowania 
wielomateriałowe 

Szkło Bioodpady 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne 
stanowiące odpady komunalne, 

przeterminowane leki  
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

(na wniosek) 

1 
Nieruchomości 

zamieszkałe – zabudowa 
jednorodzinna 

nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie 
w okresie od 
kwietnia do 
października 

 
raz na miesiąc  
w okresie od 

listopada do marca 

nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok 

nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie w 
okresie od kwietnia 

do października 
 

raz na miesiąc w 
okresie od listopada 

do marca 

raz w roku podczas mobilnej zbiórki odpadów  
organizowanej na wiosnę 

2 
Nieruchomości 

zamieszkałe – zabudowa 
wielolokalowa 

nie rzadziej niż raz na 
tydzień w okresie od 

kwietnia do 
października 

 
raz na miesiąc w 

okresie od listopada 
do marca 

nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok 

nie rzadziej niż raz 
na tydzień w okresie 

od kwietnia do 
października 

 
raz na miesiąc w 

okresie od listopada 
do marca 

raz w roku podczas mobilnej zbiórki odpadów  
organizowanej na wiosnę 

3 

Nieruchomości, na których 
znajduje się domek 
letniskowy lub inne 

nieruchomości 
wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-
wypoczynkowe 

(nie dotyczy 

nie rzadziej niż raz w 
miesiącu przez cały 

rok 
nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok 

nie rzadziej niż raz 
w miesiącu przez 

cały rok 

nie dotyczy 
(odpady przyjmowane wyłącznie w PSZOK  

z uwzględnieniem potrzeb i warunków 
sanitarno-porządkowych) 
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nieruchomości 
wykorzystywanych  

do celów zarobkowych) 

4 Nieruchomości 
niezamieszkałe 

nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie 
w okresie od 
kwietnia do 
października 

 
raz na miesiąc  
w okresie od 

listopada do marca 

nie rzadziej niż raz w miesiącu przez cały rok 

nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie w 
okresie od kwietnia 

do października 
 

raz na miesiąc w 
okresie od listopada 

do marca 

na podstawie odrębnej umowy 
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej  
z uwzględnieniem potrzeb i warunków 

sanitarno-porządkowych 

 
 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lech Drohomirecki 
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