
                              
UCHWAŁA  NR XXVIII/187/2013 

RADY GMINY LESZNO 
z dnia 11 lutego 2013r. 

 
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Leszno 
uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno, zwany dalej      
„  Regulaminem” , w następującej treści: 
 

 
ROZDZIAŁ  1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku  na terenie nieruchomości i w 
miejscach publicznych 

 
§ 1. 

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz 
należytego stanu sanitarnego. 

§ 2. 
 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości, porządku oraz 
należytego  stanu sanitarnego poprzez :  
 

1. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych odpadów 
komunalnych podmiotowi uprawnionemu lub odpadów zebranych selektywnie w tym takich 
jak: przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, punktów w których będą 
selektywnie zbierane przeterminowane leki lub punktów w których będą selektywnie 
zbierane zużyte baterie, stosownie do rodzaju odpadu; 
 

2. Umieszczanie odpadów zebranych selektywnie, dostarczonych do Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemnikach lub miejscach wskazanych 
przez pracownika obsługującego Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych; 
 

3. Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe należy zbierać w sposób selektywny do 
przystosowanych do tego kontenerów.  

 
§ 3. 

Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia 
koszy ulicznych na odpady przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z 
częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu 



 
§ 4. 

 

Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji takich jak odpady kuchenne i 
odpady roślinne powstające w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, terenów zielonych i 
prowadzenia upraw, w kompostownikach usytuowanych na własnych posesjach. 
 

          § 5. 
 

Segregacja odpadów komunalnych takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji ma być prowadzona w workach z folii 
LDPE o pojemności 60l lub 120l lub w specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego 
pojemnikach. 

          § 6. 
 

Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne 
gromadzone są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne 
korzystanie z nich przez przechodniów. 

 
ROZDZIAŁ  2 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych oraz częstotliwość i sposób pozbywania się 

odpadów komunalnych i nieczystości   
 

§  7. 
 

Określa się rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości:  

1. kosze uliczne o pojemności od 35 do 70l;  
2. pojemniki na odpady o pojemności 110l,120l, 240l,360l, 1100l, 1500l; 
3. worki o pojemności od 60 do 120l;  
4. kontenery o pojemności do 10 m3; 

§ 8. 

Worki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych posiadają różne kolory w zależności od 
rodzaju gromadzonych w nich odpadów: 

 1.żółty – szkło 

 2.niebieski – tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe 

 3.zielony – odpady ulegające biodegradacji 
 

§ 9. 
Określa się minimalną pojemność i liczbę worków i pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z zabudowy jednorodzinnej:  



1. Z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby: 
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne  
b) dwa worki 120 l z folii LDPE na odpady odbierane w sposób selektywny tj: papier, 

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;                
c) jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło; 
d) jeden worek 120 l z foli LDPE na odpady ulegające biodegradacji. 

 
2. Z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby: 

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l na zmieszane odpady komunalne   
b) trzy worki 120 l z folii LDPE na odpady odbierane w sposób selektywny tj: papier, 

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;                
c) jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło; 
d) jeden worek 120 l z foli LDPE na odpady ulegające biodegradacji. 

 
3. Z nieruchomości, na której zamieszkuje 5-8 osób: 

a) jeden pojemnik o pojemności 240 l  na zmieszane odpady komunalne lub pojemniki o 
łącznej pojemności 240l  

b) cztery worki 120 l z folii LDPE na odpady odbierane w sposób selektywny tj: papier, 
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe; 

c) dwa worki 60 l z folii LDPE na szkło; 
d) dwa worki 120 l z foli LDPE na odpady ulegające biodegradacji. 

 
4. Z nieruchomości na której zamieszkuje więcej niż 8 osób: 

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane na każde kolejne 
dwie osoby lub odpowiednio większy pojemnik; 

b) dodatkowo jeden worek 120 l z folii LDPE na odpady takie jak papier, tworzywa 
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe na każde kolejne dwie osoby; 

c) dodatkowo jeden worek 60 l z folii LDPE na szkło na każde kolejne dwie osoby; 
d) dwa worki 120 l  z folii LDPE na odpady ulegające biodegradacji 

§ 10. 

Określa się minimalną objętość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych, z zabudowy wielorodzinnej:  

1. Jeden kontener 1100 l na odpady zmieszane, przypadający na 60 mieszkańców lub jeden 
budynek wielorodzinny,  

2. Jeden kontener 1100 l  na odpady takie jak papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa 
sztuczne, metal przypadający na 60 mieszkańców lub jeden budynek wielorodzinny,  

3.  Jeden kontener 240 l lub 1100 l na szkło przypadający na jeden budynek wielorodzinny, 
 
4. Dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych na zasadach 
określonych w §9. 

 
 
 



§ 11. 
 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników 
na odpady komunalne zmieszane do swych indywidualnych potrzeb. 

 
§ 12. 

 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w 
odpowiednią liczbę worków lub pojemników do selektywnego gromadzenia selektywnie 
zbieranych odpadów komunalnych. 

§ 13. 
 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przekazywania odpadów 
komunalnych podmiotowi uprawnionemu, na zasadach określonych w umowie. 

 
§ 14. 

Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych:  

1. Odpady komunalne zmieszane:  

a) domy jednorodzinne – 2 x miesiąc,  

b) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż 1 x tydzień. 

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie:  

a) papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło z terenów 
zabudowy jednorodzinnej – 1 x miesiąc,  

b) papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło z terenów zabudowy wielorodzinnej – 1 x 
miesiąc,  

c) odpady wielkogabarytowe – 2 x rok spod posesji 

d) odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października  - 
z częstotliwością 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu, 

3. Odpady zebrane selektywnie takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
akumulatory, zużyte świetlówki i chemikalia, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe –  
będą dostarczane do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
godzinach jego otwarcia, 

4. Zużyte baterie - dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii w godzinach 
jego otwarcia oraz umieszczane w przeznaczonych na ten cel pojemnikach, 



5. Przeterminowane leki - dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych 
Leków w godzinach jego otwarcia oraz umieszczane w  przeznaczonych na ten cel 
pojemnikach, 

§ 15. 

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie 
zamieszkałych:  

1. odpady segregowane – nie rzadziej niż 1 x miesiąc,   

2. odpady niesegregowane – nie rzadziej niż 2 x miesiąc,  

§ 16. 
 

Ustala się następujące zasady w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków: 
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 

nieruchomości, złożonego podmiotowi uprawnionemu, z którym podpisał umowę cywilno - 
prawną.  

2. Częstotliwość opóźniania z nadmiernych osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni 
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.   

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności, ilości 
użytkowników z nich korzystających oraz ilości wody zużywanej na cele socjalno - bytowe. W 
przypadku posesji których nie zamieszkują mieszkańcy częstotliwość opróżniania zbiorników 
bezodpływowych wynika z pojemności zbiorników oraz ilości wody zużywanej na cele 
socjalno – bytowe. Ilość wody zużywanej na cele socjalno – bytowe należy ustalać w oparciu o 
wskazania wodomierza lub w oparciu o jednostkowe wskaźniki zużycia wody określone 
w przepisach odrębnych. Przyjęta częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych musi 
zabezpieczać przed przepełnianiem się zbiornika bezodpływowego.  

 
§ 17. 

 

Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych w obrębie nieruchomości winny być ustawione 
w wydzielonych miejscach, z łatwym dostępem dla podmiotów zajmujących się wywozem 
odpadów. Sposób ustawienia pojemników nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców 
sąsiednich nieruchomości. 

§ 18.  
 

Nie należy gromadzić w workach i pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego 
popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z 
działalności gospodarczej.  

§ 19. 
 

Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie odpady umieszczone w pojemnikach i 
workach przeznaczonych na ten cel.  

§ 20. 
 

Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach 
innych niż przeznaczone na ten cel, nie będą odbierane.  



 
ROZDZIAŁ 3 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 21. 

1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania 
pochodzące z terenu gminy i przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane 
wyłącznie w ramach regionu warszawskiego. 

2. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do 
składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status 
RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych 
mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany 
rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.  

3. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji awarii 
RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady 
powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z 
WPGO. 

4. Od dnia 1 stycznia 2013 roku, wszystkie zmieszane odpady komunalne powinny być kierowane do 
instalacji termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku do 
instalacji do zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazanie 
zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i 
wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych 
i zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów. 

5. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, 
które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, 
mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów 
selektywnie zebranych. 

ROZDZIAŁ   4 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie     

 
§  22. 

 

Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 
nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się na zewnątrz. 
 

§ 23. 
 

Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na uwięzi i w kagańcu. Dopuszcza się 
spuszczanie psów z uwięzi, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela. 
 

§  24. 
 

Zobowiązuje się właścicieli psów i kotów oraz innych zwierząt domowych do sprzątania ich 
odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z 
chodników, ulic i trawników. 

 
 



§ 25. 
 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje uchwała w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 
która jest podejmowana corocznie. 
 

§  26. 
 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się chowu, hodowli i utrzymywania 
zwierząt gospodarskich. 
 

§ 27. 
 

Zakazuje się chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach ogródków 
działkowych. 

§  28. 
 

Na terenach na których hodowla, chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich było prowadzone 
przed wejściem w życie niniejszego regulaminu nakazuje się: 
 

1. przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 
 

2. wytwarzane podczas prowadzenia chowu i hodowli nieczystości gromadzić i usuwać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami tak aby nie powodować zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych; 

 
3. prowadzić chów i hodowlę sposób nie  powodujący  uciążliwości, w szczególności 

zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości 
sąsiednich. 
 

ROZDZIAŁ  5 
Inne wymagania wynikające z regulaminu 

 
§ 29. 

   

 1.  Mycie samochodów poza myjniami jest dopuszczalne tylko w przypadku samochodów  
  osobowych przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów szczególnych. 

 

  2. Nie należy myć pojazdów mechanicznych na terenach publicznych oraz w pobliżu 
 zbiorników wodnych. 

 

 3.  Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na 
 terenie własnej nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód 
 powierzchniowych, gruntowych lub gleby. Powstałe odpady powinny być gromadzone i 
 usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

  
4.  Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami 

 i instalacjami do tego przewidzianymi o ile to nie narusza odrębnych przepisów i nie     
powoduje uciążliwości dla osób trzecich. 

 



 
ROZDZIAŁ  6 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 
 

§ 30. 
Zarządcy budynków wielorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w 
pomieszczeniach piwnicznych i innych miejscach zagrożonych bytowaniem gryzoni nie rzadziej niż 
2 razy w roku w terminach  do 30 czerwca (pierwsza deratyzacja) i  do 31 grudnia (druga 
deratyzacja). 
 

 
ROZDZIAŁ 7 

Postanowienia końcowe    
 

§  31. 
 

O lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  Punktów 
Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii i Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków, 
Mieszkańcy Gminy zostaną poinformowani  w terminie do 1 lipca 2013r. w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie Gminy Leszno 
 

§ 32. 
 

Traci moc uchwała Nr XXVI/172/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno. 
 

§ 33. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno. 
 

§ 34. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  

             /-/ mgr Barbara Koza  


