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UCHWAŁA NR X/87/2015
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy–Miasto Tomaszów Mazowiecki
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 (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 4 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz.
1399, zm.: poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/309/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 lutego
2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1449).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa Maz.
Krzysztof Kuchta
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Załącznik nr 1
do uchwały nr X/87/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 maja 2015 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasto
Tomaszów Mazowiecki.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Selektywnemu zbieraniu i odbieraniu z terenu nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie;
10) gleba, ziemia i kamienie;
11) inne rodzaje odpadów, które zgodnie z uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą przyjmowane do specjalnie utworzonych punktów zbierania odpadów komunalnych, w szczególności chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony.
§ 3. 1. Obowiązek właściciela nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, określony w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), powinien być realizowany poprzez:
1) zamiatanie, zbieranie nieczystości;
2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane
na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).
2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz
składowania ich pod drzewami, jeżeli zawierają środki chemiczne używane do usuwania śliskości.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać pod warunkiem, że powstające
ścieki będą zbierane i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.
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2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą się odbywać pod warunkiem,
że prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych o minimalnej pojemności 60 litrów;
2) pojemniki metalowe o minimalnej pojemności 1 100 litrów;
3) kontenery metalowe o minimalnej pojemności 4 500 litrów;
4) worki o minimalnej pojemności 60 litrów o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka;
5) torby typu „big-bag” o minimalnej pojemności 1 000 litrów o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się torby.
2. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
§ 6. Pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 5, należy rozmieszczać na terenie nieruchomości, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690, z późn. zm.).
§ 7. 1. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ustawianych na drogach publicznych wynosi 30 l.
2. Przy rozmieszczaniu pojemników, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić natężenie ruchu pieszego.
3. Każdy przystanek komunikacyjny na drogach publicznych powinien być wyposażony w pojemnik,
o którym mowa w ust. 1.
§ 8. Odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zapewnia się poprzez utrzymywanie ich w czystości oraz w stanie porządkowym i technicznym:
1) uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych;
2) zapewniającym możliwość ich przemieszczenia do miejsca odbioru odpadów oraz opróżnienia przy użyciu
specjalistycznego sprzętu.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:
1) raz na dwa tygodnie - z zabudowy jednorodzinnej;
2) dwa razy w tygodniu - z budynków wielolokalowych, z wyjątkami określonymi w ust. 2.
2. Dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie
wielorodzinnej w okresie 6 dni poprzedzających pierwszy dzień świąt Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia.
3. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:
1) raz na dwa tygodnie - z zabudowy jednorodzinnej;
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2) co najmniej raz w tygodniu - z budynków wielolokalowych.
4. Selektywnie zebrane odpady, takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:
1) raz na cztery tygodnie - z zabudowy jednorodzinnej;
2) co najmniej raz w tygodniu - z budynków wielolokalowych.
§ 10. 1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane są z terenu nieruchomości niezamieszkałych z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odbierane są z terenu nieruchomości niezamieszkałych z częstotliwością co najmniej co
osiem tygodni.
§ 11. 1. Zmieszane odpady komunalne z pojemników, o których mowa w § 7, odbierane są z częstotliwością:
1) cztery razy w tygodniu z uwzględnieniem odbioru odpadów co najmniej w jeden dzień weekendu w odniesieniu do dróg wojewódzkich i powiatowych;
2) dwa razy w tygodniu - w odniesieniu do dróg krajowych i gminnych.
2. Odpady z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ustawionych na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są z częstotliwością trzy razy w tygodniu z uwzględnieniem
odbioru odpadów co najmniej w jeden dzień weekendu.
§ 12. 1. Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku odpady odbierane
są z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;
2) bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;
3) selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania
wielomateriałowe- raz na cztery tygodnie.
2. Odpady komunalne z nieruchomości, o których mowa w ust.1 odbierane są od 1 maja do 31 października.
§ 13. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
odbierane są z częstotliwością co najmniej raz na osiem tygodni.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego
i skutecznego nadzoru.
2. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane poza teren nieruchomości ich właściciela tylko na smyczy
i przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, z wyjątkiem określonym
w ust. 3.
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3. Psy ras agresywnych, w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz. U. z 2003 roku Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami, mogą być wyprowadzane poza teren
nieruchomości ich właściciela przy zachowaniu warunków określonych w ust. 2 oraz w kagańcu.
4. Zwolnienie psów ze smyczy, z wyjątkiem psów, o których mowa w ust. 3, jest dozwolone tylko wtedy,
gdy:
1) pies ma nałożony kaganiec;
2) właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
5. Pies bez nałożonego kagańca może być zwolniony ze smyczy tylko na terenie nieruchomości, która jest
ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz.
§ 17. 1. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do wspólnego użytku są obowiązane:
1) posiadać torebki, woreczki lub inne urządzenia do zbierania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;
2) niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez wyprowadzane zwierzęta.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Rozdział 6
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem:
1) niedopuszczania do zanieczyszczania terenu nieruchomości;
2) przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej w terminach określonych w § 20.
2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących obszarach:
1) ograniczonych ulicami: Legionów, Szeroka, Gen. Grota-Roweckiego, Nowowiejska, Prezydenta Ignacego
Mościckiego, Bohaterów 14 Brygady, Prof. T. Seweryna, św. Antoniego, Graniczna, Smugowa;
2) zabudowy wielorodzinnej, znajdujących się poza obszarem określonym w pkt 1.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 19. Wyznacza się następujące obszary przeznaczone do deratyzacji:
1) budynki oraz miejsca gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej;
2) oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej;
3) zakłady produkcji żywności;
4) targowiska miejskie;
5) schronisko dla bezdomnych zwierząt;
6) instalacje do gospodarowania odpadami.
§ 20. Deratyzację na obszarach, o których mowa w § 18, należy przeprowadzać corocznie w następujących
terminach:
1) od 15 marca do 15 kwietnia;
2) od 15 września do 15 października.
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Rozdział 8
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 21. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami to:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, co spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody
powodowanych przez składowane odpady;
3) zintensyfikowanie działań w zakresie kampanii edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów
ulegających biodegradacji;
4) zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach odpadów poprzez
zintensyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów;
5) promowanie i wspieranie sytemu selektywnego zbierania odpadów;
6) zwiększenie udziału odpadów w procesach odzysku, w tym recyklingu takich odpadów jak metale, tworzywa sztuczne, papier, tektura, szkło;
7) wyeliminowanie zjawiska nielegalnego składowania odpadów w środowisku.

