
UCHWAŁA Nr XXl!|/17 Llzoog

Rady Gminy Stara Btotnica

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: uchwa|enia Regu|aminu utrzymania czystości i  porządku na
terenie gminy Stara Błotnica

Na podstawle aft' 4 ust. / i 2 ustawy z dnb /3 wrześnlb
,l996r' o utrzymaniu czystoŚci i porządku w gminach( Dz.V. z 2005 roku
Nr236, po2.2008) orazar i  18 ust 2pki .  15 ian.40 ust. j  ustawyzdnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z20O1 r. Nr 142, poz'
1591 zpoŹn' zm' ),  po zasięgnięciu opini i  Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach, Rada Gminy Stara Błotnica
uchwa|a, co następuje:

$ 1. Uchwa|a , '  Regu|amin utrzymania czystości i  porządku na terenie
gminy Stara Błotnica'' stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

$ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

$ 3 Traci moc Uchwała Nr XXX|V/20012006 z dnja 30 marca 2006 r. w
sprawie regu|aminu utrzymania czystości r porządku na terenie gminy

$ 4 Uchwata wchodzi w zycie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Popowicz



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX|||/17112009

Rady Gminy Stara Btotnica

z dnia 30 kwietnia 2OO9 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I POMADKU
NA TERENIE GMINY STARA BŁoTN|cA

RoZDZ|AŁ |

Postanowienia ogóIne

$ 1' określa się Szczegołowe zasady utrzymania czystości i  porządku na
terenie Gminy Stara Błotnica, a W SzczegÓ|noŚci '

,1) wymagania W zakresie utrzymania czystości i  porządku na terenie
nieruchomości.

2) rodzaje i minima|ną pojemnośc Urządzen przeznaczonych do zbieranta
odpadóW komuna|nych na ierenie nieruchomości oraz na drogach
pub|icznych, WarunkóW rozm|eszczania tych urządzeń i ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstot|iwośc i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenow przeznaczonych do uzytku
publicznego;

4) maksyma|ny poziom odpadÓw komunalnych u|egających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadow;

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami:
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na ce|U ochronę

przed zag| ozen ie ' .n !ub uciązl iwością dla Iudzi oraz przed zanleczyszczenIem
terenÓW przeznaczonYch do wspoInego uŹytku'

7) wymagania utrzymywania zwlerząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji ro|niczej. W tym także zakazu ich utrzymywania na okreś|onych
obszarach lub w poszczegó|nych n ieruch omościach;

B) wyznaczenie obszarów pod|ega1acych obowiązkowej deratyzacj i i  terminy je1
przeprowad za n ta.
$ 2. l lekroc w regulaminie Jest mowa o:

'1 
) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe

utrzymaniu czystości i  porządku w gminach
z  dn ia  ,13  września  1996 roku o
(Dz U. z 2005 r. Nr 236, Poz

2008);
2) nieruchomości - na|eży przez to rozumieÓ' zgodnie z ań' 46 $ 1 kodeks-

cywi|nego' częśĆ powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności,

1ar rowńiez budynki trwa|e z gruntem związane lub cześc takich budynków.
3) właścicie|ach nieruchomości * na|eży przez to rozumiec także

wspÓłwłaścicie|i, uzytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i



/:

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie |ub użytkowaniu. a takze innepodmIoty władające nieruchomośclam i mające obowiazek reaIizowac
obowiązki w zakresie utrzymania czystoścl i porźąoru, przy czym:
na terenie budowy wykonywanie obowiązków właścicie|a nieruchomoscl
nalezy do wykonawcy robót budow|anvch.
na terenie wydzie|onych krawężnikiem |ub oznakowaniem poziomym,
torowisk pojazdów szynowych oraz przystanków komunixacyjnyctl
obowiązki uprzątnięcia i pozbycia Się błota, śniegu, |odu i 

. innych

zanieczyszczeń ' na|ezą do przedsiębiorców użytkujących tereny słuzące
komunikacj i publ lcznej;
na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku. a także
zbieranie ipozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonycn oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim Stanie
sanitarnym, porządkowym itechnicznym, pozbywanie się błota. Śniegu, lodu .
innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez ńaściciell
nieruchomości przy|egłych do drogi pub|icznej ' uprzątnięcie i pozbycie srę
błota, Śniegu, |odu i innych zanieczyszczeń z chodników,. jeze|i zarząd drogl
pobiera opłat'- z tytułu postoju lub parkowania pojazdÓw ńa takim cl.Lodnik..
na|ezą do zarządu drogi''
na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystoŚci iporządku na|ezą
!o gminy, do obowiązkÓw gminy na|eży takŹe uprzątnięcie i pózbycie się
błota, śniegu, |odu i innych zanieczyszczeń z chodników, jezel i  gmina-pobiera
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim
chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromidzonych w
urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku l
utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym' porządkowym i
technicznym;

4) najemcach/właścicie|ach |okalu - na|ezy przez to rozumieó najemcÓw |ub
właściciel i  IokaIi mieszkaInych i użytkowych,

5) umowach _ na|eŻy przez to rozumiec umowy' rozumiane zgodnie z treŚcią
ań. 6' ust ' 1 ustawy' podpisane z podmiotem uprawnionym przez właściciel i
nteruchomości oraz najemców/właścicieIi lokal i '

6) stawkach opłat _ nalezy rozumieć przez to wysokoŚc opłat uiszczanych
przez właścicie|a nieruchomości |ub najemcę/właścicie|a lokaIu' podmiotowi
uprawnionemu za odbiór odpadów komunaInvch

7) odpadach komuna|nych- na|ezy przez lo Tozumiec odpady powsta1ące w
gospodarstvvach domowych, a takie odpady nie zawierające odpadÓw
niebezpiecznych pochodzace od innych wytwórców odpadów. które ze
wzg|ędu na swÓj charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych ;

B) odpadach wie|kogabarytowych- na|eŻy przez to rozumiec jeden ze
strumieni odpadow komunaInych, charakteryzujący się tym. ze jego sk,ładnikl,
ze wzg|ędu na swoje rozmiary imasę. nie mogą byÓ umleszczone w typowych
pojem n ikach przeznaczony ch do zbieran ia odpadÓw komunaInych ;

9) odpadach u|egających biodegradacji- na|eizy przez to rozumiec odpady,
które ulegają rozkładowi t lenowemu lub bezt|enowemu przy udzia|e
mikroorganizmów' np. '  odpady kuchenne' odpady zielone itp.

10) odpadach niebezpiecznych- rozumie się przez to frakcję odpadóv"
niebezpiecznych w rozumienru ustawy o odpadach, a więc np'. baterie.
akumulatory, świetlówki '  resztki farb' |akierÓw, rozpuszcza|nikÓw. środkÓw do
impregnacji drewna, olejów mineraInych i syntetycznych, benzyn, lekow'



-)

opakowania po środkach ochrony rośIin i nawozach' opakowania po
aerozo|ach, zużyte opatrunki '  odpady komunalne, które ze wzg|ędu na swÓj
Skład j zawańośc nie dają się poddac procesowi odzysku i przerobu w
standardowych instalacjach odzysku odpadów komunatnycn'

1 1) nieczystościach ciekłych- rozumie się przez to ścieki gromadzone
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych ;

12)podmiotach uprawnionych- na|ezy rozumiec przez |o przedsiębiorstwa.
bedące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi
wydane przez \N ojta Gminy wazne zezwo|enie na prowadzenie działa|noŚci
w zaKresle:

a) odbierania odpadÓw komuna|nych od WłaŚciciel i  nieruchomości
b) oprÓżniania zbiorników bezodpływowych i transpoń.

nieczystości ciekłych ;
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
d) Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt' a takŻe

grzebowisk i spalarni zwtok zwierzecvch
13)chowie zwierząt- rozumie się przez to wsze|kie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz Sposób ich utrzymywania
lużytkowan ia;

14) zwierzętach domowych- na|ezy przez to rozumjec zwierzęta tradycyjnie
przebywa1ące wraz z człowiekiem W jego domu lub innym odpowiednlm
pomieszczeniu' utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza'
a w szczego|ności' psy' koty' ptaki egzotyczne. chomiki, Świnki morskie' ryb,
i zółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęla Uznane za nadajace się
do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych:

15) zwierzętach gospodarskich. nalezy przez to rozumiec zwierzęta
utrzymywane w ce|ach hodow|anych i produkcyjnych' a w szczegÓlności
konie, bydło' Świnie. owce' kozy, kury, kaczki '  gęsi. gołębje. indyki. per|iczki,
strusie, król iki '  nutrie' norki. I isy' tchórzofretki. ryby hodow|ane' pszczoĘ oraz
inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacj i hodowli i  rozrodzie
zwierząt g ospod arskich :

16) zwierzętach bezdomnych- na|eŹy przez to rozumiec zwierzęta domowe |ub
gospodarskie. które uciekĘ, zabłąkały się lub zostaty porzuc one przez
człowieka, a nie ma możiiwości ustaIenia ich właścicie|a |ub innej osoby. pod
ktÓrej opieka tn'.laIe pozostawa,ły,

ROZDZ|AŁ ||

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i  porządku na terenie
n ie ruchomości

s 3 Właściciele nieruchomoŚci oraz najemcy/WiaŚcicie|e |okal i  zapewnlaja
utrzymanie czystości iporządku na terenie nieruchomosci powzez'

1)  wyposazen ie  n ie ruchomości  w urządzen ia  op isane W Rozdz ia|e  | | l .
słuzące do zbierania odpadóW komunalnych oraz utrzymyvvanie tych
urządzeń W odpowiednim Stanie San|tarnym. porzadkowym i technicznym'

2) zapewnienie dostępu do miejsc gromadzenia odpadów podmiotom
uprawnionym do odbioru odpadów komunaInych'



3) zawarcie Umowy na wywóz odpadów komuna|nych oraz na oprÓznianie
zbiorników bezodph7wowych z podmiotem posiadającym stosowne
zezwo|enie Wójta Gminy Stara B'łotnica;

4) prowadzenie se|ektywnego zbierania odpadów komunaInych;
5) przyłączenie nieruchomości do istniejacej sieci kanaIizacyjnej Iub, w

przypadku Sdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona' Wyposazenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszcza|nię ściekÓw bytowych
Spełniające Wymagania okreŚ|one w przepisach odrębnych;

6) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych
7) niezwłoczne uprzątnięcie błota' śniegu. |odu i innych zanieczyszczeń z

chodnikóW położonych wzdłuŹ nieruchomości,
B) usuwanie sopl i |odu inawisów śniegu za dachow budynkow, Stanowiących

zagrozenre;
9) mycie pojazdóW i maszyn na terenie nieruchomości pod warunkiem

odprowadzania ścieków do kanaIizacj i lub zbiornikÓw bezodptywowych ;
1 0)utrzymywanie nieruchomoŚci w na|eżytym Stanie Sanitarno- higienicznym'
1 1)koszenie i usuwanie chWaStóW na terenie nieruchomości. oraz pie|ęgnacje

i utrzymywanie estetycznego Wyg|ądu terenow zieleni '
$ 4 Na właściciel i  nieruchomości nakłada się obowiązek se|ekĘwnej zbiórki
odpadów z podziałem na:

Frakc ia  sucha:
a)  odpady opakowan iowe -  (np:  pap ie r .  p las t i k ,  fo l i a ,  teks ty l i a ,

drewno, metal, gumy; itp),
b) szkło opakowaniowe (bute|ki !słoiki ko|orowe ibia'łe itp);

Frakcia mokra:
c) odpady komunaIne zmieszane - (pozostałe odpady komunaIne,

w tym odpady roś|inne ulegające biodegradacji).

d) odpady niebezpieczne - odpady wysegregowane przez
mieszkańcÓw ze strumienia odpadów komunalnych' a w szczegó|ności:

- baterie i akumulatory,
. zużyte świet|ówki, lampy f|uorescencyjne i inne zawierające ńęc
- pczostałości farb. tuszy, lakierow. klejów, zywic |episzczy aerozołi.

rozpuszczalników. w tym opakowania po tych środkach,
- pozostałości środków ochrony roś|in' nawozóW W tym opakowania po tych

środkach,
. pozosta'łości środków chemii goSpod arczej zawierające substanc1e

niebezpieczne.
- przeterm inowane lekarstwa,
- środki do impregnacji drewna, w tym opakowania po tych Środkach,
. ole1e minera|ne i syntetyczne' benzyny. w tym opakowania po tych środkach.
- inne zawierające substanc1e niebezpieczne'

e) odpady wielkogabarytowe - (odpady komunalne, ktore ze
względu na swoje rozmiary imasę nie mogą byc umieszczone w typowych
pojemnikach na odpady (np': meb|e, wózki dziecięce' Sprzęt goSpodarstwa
domowego, sprzęt e|ektryczny ielektroniczny, deski , materace itp')



l

0 odpady z remontów - (rozumie się przez
pochodzących z budow i remontów)

g) odpady biodegradowalne - zielone (rozumie
odpadow ulegających biodegradacji , powsiających W Wyniku
zielonych i upraw ogrodow )

to frakcje odpadow

się przez to frakcje
pie|ęgnacji terenoW

h) przeterminowane lekarstwa.

s 5 Do selektywnego zbierania odpadów stosuje się: worki oraz odpowiednio
óznaczone i utrzymane w czystości urządzenia wymienione w Rozdzia|e |||.

s 6 Właścii iele nieruchomości mogą organiczną cześc odpadów kompostowac
ńa terenie posiadanej nieruchomości / w pryzmie Iub kompostowniku/.
Kompostowanie odpadów nie może stanowic uciążliwości zapachowych d|a innych
osób ani powodowac zanieczyszczen ia dzlałek sąsiednich'

$ 7 odpady komunaIne niesegregowane odblerane z terenu gminy Stara Błotnica
powinny byÓ poddane odzyskowi |ub unieszkod l iwianiu w m|ejscacn, wskazanych
przedsiębiorcom W stosoWnych zezwoleniach'
S 8 Na terenie gminy, mając na uwadze utrzymanie czystości i  porządku zabrania
s ię :

1) Spa|ania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instatacjach grzewczych
budynków; dopuszcza się spalanie odpadÓw z drewna nie
zawierającego substancji n iebezp iecznych;

2) stosowania środkÓw chemicznych szkodl iwych dla środowiska d|a
usu nięcia śniegu i |odu;

3) niszczenia Iub uszkadzania obiektów ma'łej architektury. urządzen
wyposażenia p|acÓw zabaw. urządzeń do zbierania odpadÓW. obiektow
przeznaczonych do umieszczania reklam i og'łoszeń, Urządzen
stanowiących e|ementy infrastruktury komunaInej. np- hydrantów,
ti.ansformatorów, rozdzie|ni. I ini i  energetycznych' te|ekomunikacy1nych.
wiat przystanków, roś|innoŚci, deptania trawnikÓw oraz zie|eńcÓw,

4) wy|ewania nieczystości ciekłych, poza Stacjami zlewnym|;
5)indywiduaInego oprÓżniania zbiornikow bezodpływowych przez

właścic ie I i  n ie ruchomoŚc i '
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromaozenla

oópadow, nieczystości ciekłych iwod opadowych spływających z
powierzchni dachÓw. podjazdów' itp.;

7) zaimowania pasa drogowego (chodniki '  pobocza lezonle' rowy
przydrozne) ce|em składówania odpadów Iub materiałów budowlanych.

B) do(onyuania zmian natura|nego ukształtowania terenu W SposÓb
'n iezgodnyzprzep i samius tawyzdn ia2 '7kw ie tn ia2001r 'P rawo

ochńny Środowiska (Dz' U. z 2001 r ' Nr 62. poz' 627 z poin' zm.1

9) gromadzenia w urządzeniach_przeznaczonych na odpady komuna|ne:

śniegu, popio'łu, żuz|u. substancji toksycznych. żrących i wybuchowych'

10) wypl|ania traw na 'łąkach, pastwiskach. nieuzytkach, rowach' pasach

przydrożnych
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RozDZ|AŁ l lI

Rodzaje iminimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunaInych igromadzenia nieczystości ciekĘch na terenie

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym' porządkowym i

techn icznym.

$ 9 Do zbierania odpadow komunalnych na terenie nieruchomości przeznacza się
pojemniki, worki, kosze na śmieci, kontenery, zestawy do se|ektywnej zbiórki.

s 1o o rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości urządzeń decyduje właścicie|
nieruchomości W porozumieniu z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadow.
uwzględniając i|ośó odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym i | iczbę
osób korzystających z tych urządzeń.
$ 11 Właścicie|e nieruchomości:

1) zamieszkanych stale izabudowa jednorodzinna/,
2) niezamieszkanych stale /działki rekreacyjne/.
3) na której 1est prowadzona działaInośc gospodarcza

powinni wyposażyó nieruchomoŚci w co na1mnie; 1eoen pojemnik staty o
pojemności nie mnie1szej niz 1 10 |. na odpady niesegregowane oraz przynajmniej w
zestaw worków (o minimalnej pojemności 35 l. ) do segregacl l-
Faktyczna objętość urządzeń, rodzaj i ich i|ość oraz częstotliwośc wywozu zostan|e

okreś|ona przy sporządzan iu umowy'
$,l2 Szkoły, ośrodki zdrowia , zarządcy nieruchomości wiełoloka|owych powinni

vvyposazyc nieruchomości w co najmniej jeden kontener o po1emności nie
mnlejszej niz 1.100 L na odpady niesegregowane oraz przynajmniel w zestaw
pojemników do segregac1i, o minimalne1 po,jemności 1000 |'
Faktyczna objętośc urządzeń, rodza1 | ich i|ośc oraz częstotliwośc Wyvvozu zostanie
okreś|ona przy sporządzan iu umowy'

$ 13 Właścicie| nieruchomości ma obowiązek utrzymania urządzen na odpady
iomuna|ne we właściwym Stanie Sanitarnym, porządkowym i technicznym, a W
szczególności utrzymania ich w czystości' Wskazane jest poddawanie urządzeń
okresowej dezynfekcji.
s14odpadywie lkogabary towe iodpadyz remontówpowinnybyćodb ie rane
ńdywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu podmiotowi. posiadającemu

Stosowne zezwolenia, z ktÓrym w'łaściciei nieruchomości posiada pccplsaną umoWę
na usługi tego typu'
s 15 odpaóy ńlebezpieczne powinny byc dostarczone do gminnego punktu zbiórki

odpadÓW n iebezp iecznych ' Miejsce usytuowania punktu i termIn. jego

zorganizowania zostaną podane do wiadomości mieszkańcÓw gmlny'

$ tó oo gromadzenia odpadow komunaInych na drogach pubIicznych słuza kosze

u|iczne o pojemności od 5 do 50 l i trów'

s 17 wyxonu*.y robót budowIanych na terenie gminy sa obowiazani do

ńykonywania na terenie budowy obowlazkÓw określonych dIa właścicie|i

nieruchomości'
s 18 organizatorzy imprez masowych Iub rekreacyjnych sa zobowiązani do

wyposażenia mle1sca, na ktÓrym się odbywa1ą' w jeden pojemnik o pojemności 120 ł

nó 20 osób uczestn iczącycir w imprezie oraz sza|ety przenośne w liczbie . 
jeden

sza|et na 10O osÓb uczestńiczących w imprezle oraz po ich zakończeniu uprzątnięcia

terenu W od|egłości do ,100 m od mie1sca imprezy'



7

s 19 Sposób ustawienia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komuna|nych nie może stwarzaĆ niedogodności dla mieszkańców nieruchomosct
sas iednich.

RoZDZ|AŁ lV

częstott iwość i sposób pozbywania się odpadów komuna|nych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonyc h do użytku

pu bl icznego

$ 20 obowiązki w zakresie podpisania umów:
1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umow

z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.
2) właściciele nieruchomości są zobowiązani '  W ceIu umozIiwienia

przygotowania treści umowy. do podanla upowazn|onemu
przeóstawicie|owi podmiotu uprawnionego zgodnej ze Stanem ewidencji
Iudnośc i l i c zbyosóbzamieszku jącychnate ren ien ie ruchomośc i lub .gdy
stan faktyczny rÓini się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach'

3 )właśc ic ie len ie ruchomośc ip rowadzącydz iała lnoścgospodarczą
zobowiązani są do podania uprawnionemu do odbioru odpadow
podmio tow iwsze|k i ch in fo rmac j in iezbędnychdoobI i c zen ia
zapotrzebowania na pojemnikl i  przygotowania treści umowy

4)właśc ic ie |en ie ruchomośc i ,k t Ó ren iesąpod, taczonedoS iec i
kana| i zacy jne j . sazobowiazan idopodp i san iawtermin iedwochtygodnt
od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu. z podmlotem

uprawnionym' umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub

o p różn i a n i e osad n i ka oczy szcza|ni p rzyd om owe.;

s21Częs to t | iwoścpozbywan iaS ięodpadów ioprÓżn ian iazb io rn ik ów
bezodpływowych:

i; usiala się częstotl iwośc usuwania odpadów komunaInych
zn ie ruchomoŚc i , zapewn ia jącąn iedopuszczen iedoprzepełn ien ias ię
pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości oraz na terenach
publicznych. nie rzadziej jednak niŻ:

a) dla gospodarstw domowvch /zabudowa jednorodzinna/ - raz w

m IeS|ącu '
b )d la .właśc ic ie l i n ie ruchomośc in iezamieszkanychs ta Ie/dz iałk i
rekreacyjne/.raz w miesiącu w okresie sezonu tj '  od 1 marca do 31
pazdziernika i co najmniel raz poza sezonem'
c )o lapozos tałych-osob/podmio t ówdz iałaInośc igospodarcze] .
szkół. ośrodkow zdrowia, ||p.| - raz w miesiącu'

2) właściciele nieruchomości wyposazonych w zbiorniki bezodpływowe Sa

zobowiązani oprózniać 1e z czestotl iwoŚcia Zapewn|a]aca

nleoopuszczenie do ich przepełnienia bądz wy|ewania na powierzchnle

terenu; przyjmuje się. że pojemnośC zbiorników powinna Wystarczyc na

opróznianie ich nie częście) niŻ raz w tygodnlu.
3) organlzator zy imprez masowych i rekióacyjnych zobowiązani są usuwać

odpady i zapewnic oprÓŹnienie przenośnych toalet niezwłocznie po

zakończeniu imprezy.



$ 22 Sposob pozbywania się odpadow ioprożniania zbiornikow bezodpływowych'
1) odpady komunalne, se|ekcjonowane i nieselekcjonowane. są odbierane

od właścicie|i nieruchomości zgodnie z umową zawań'ą z uprawnionym
do odbioru odpadów podmiotem;

2) właścicie| nieruchomości jest zobowiązany umieścic urządzenia
wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości Iub, gdy takiej moz|iwoŚci nie ma, na|ezy
wystawiac je w dniu odbioru, na chodnik |ub ul icę przed wejśc.em na
teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomoŚcj
po.iazdow podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadow
zgromadzonych w urządzeniach ;

3) odpady wielkogabarytowe, powinny byc usuwane poprzez indywidualne
zgłoszenie podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru:

4) odpady niebezpieczne- powinny byc dostarczane do gmlnnego punKtu
zbiórki odpadów n iebezpiecznych;
odpady z remontów powinny być usuwane poprzez indywidualne
zgłoszenie podmiotowi uprawnionemu do lch odbtoru'
oprÓznianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych z
osadu odbywa się na podstawie zamÓwlenia właścicie|a nieruchomoŚci '
złożonego do podmiotu uprawnionego. z którym podpisał umowe;
zamÓwienle musi byc zreal izowane w okresie 36 godzin od złoŹenia:
do odbierania odpadow komuna|nych niesegregowanych i u|egających
biodegradacji na|eŻy używaÓ pojazdÓw specja I istycznych. a do
opróżnranla zbiorników bezodpływowych i transpońu nieczystoŚci
clekłych - pojazdÓw asenizacyjnych; pojazdy, o ktorych mowa WyŹeJ,
powinny być utrzymane we właściwym Stanie Sanltarnym;
zanieczyszczen ia powstające w wyniku za'ładunku itranspońu odpadow
oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają
obowiązek natychm iaSt uSunąc:
podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizowaó odbiór i  transpoń
odpadÓw oraz oproŻnlan ie zbiorników bezodptywowych, aby nle
zag|aŻa! one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywaĘ się wed,ług
tras i w terminach wyznaczonych w umowach.

10) pocimiot uprawniony ma obowiązek umieścic na pc1azcach znaki
identyfikacyjne

6)

7)

B)

o\

RoZDZlAŁ V

Maksymatny poziom odpadów komunaInych u|egających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

$23Sys temgospodarowan iaodpadamikomunaInymizapewn iaogran i czen lemasy
óopaoów komuna|nych u|egających biodegradacji kierowanych do składowanla:

1) do 31 grudnia 201Ó roku do nie więcej niŻ 75% Wagowo całkowitej masy

odpadów ulegających biodegradacji;
2) do 3,l grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%.
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do 31 grudnia 2020 roku do nie więce.1
odpadów Wytworzonych w roku 1995-

n iż 35%, w stosunku do masy tych

obowiązek ten zrealizują przedslębiorcy, którzy uzyskają zezwo|enie na odbiÓr
odpadóW od mieszkańcow nieruchomości.

RoZDZlAŁ Vl

|nne wymagania wynikające z wojewódzkiego i gminnego p|anu gospodarki
od padam i

$ 24 Gmina, poprzez podmioty prowadzące działa|nośc w zakresie odbierania
odpadów komunalnych' zapewnla warunkl funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadÓw komunaInych. aby było możliwe ograniczan|e
składowania odpadóW komunalnych u|egających biodegradacji '

$ 25 Gmina podaje do pub|icznej wiadomości wymagania. jakie muszą spełniac
przedsiębiorcy ubiegający Się o uzyskanie zezwo|en na odbiór odpadów
komunaInych od właścicieIi nieruchomoŚci; W Wymaganiach tych szczegołowo
okreś|a' w oparciu o niniejszy Regu|amin' zasady seIekcj i odpadow przez właściciel i .
zasady ich odbioru oraz da|Szego postępowania z nimi przez przedsiębiorców'

$ 26 Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadÓW od WłaŚcicieIi nieruchomości.
poprzez okreś|enie Szczegółowych zasad odbioru i postępowania' zobowiązuje
przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych se|ektywnie. w tym
poWStaJących W gospodarstwach domowych. odpadoW wie|kogabarytowych'
zuzytego sprzętu e|ektrycznego i eIektron iczneg o. odpadów budow|anych z
remontów i odpadów n iebezp iecznych.

$ 27 Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunaInych oraz
osiągnięcie poziomóW odzysku i recyk|ingu odpadÓW opakowaniowych, reaIizowane
JeSt poprzez se|ektyvvne zbieranie lch przez właŚcicie|i nieruchomości i  selektywny
ich odbior przez przedsiębiorcow' a w da|szej ko|ejności przez Właściwe
postępowanie z nimi'

$ 28 Na miejsce wywozu odpadów komuna|nych i wyse|ekcjonowanej frakcj i
suchej okreś|a się wyznaczone w zezwo|eniu następujące obiekty:

odpady komunaIne odbierane od właściciel i  nieruchomoŚci przez podmioty
uprawnione podIegają unieszkod l iwian iu i odzyskowi w instaIacjach uty|izacj i
odpadów komunalnych (sktadowisko odpadów innych niz niebezpieczne i obo1ętne
oraz Zakład Uty|izacji odpadów Komunalnych) zarządzanej przez PPUH.,RADKoM"
Sp.  z  o .o .  w Radomiu u l  Wi tosa  76 .
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RoZDZ|AŁ VlI

obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na ce|u ochronę
przed zagrożen iem Iub uciąż|iwością d|a ludzi oraz przed zanieczyszczeniem

terenów przeznaczonych do wspó|nego użytku

$ 29 osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowan|a
bezpieczeństwa iśrodkÓw ostrożności. zapewniających ochronę przed zagroienrem
|ub uciążliwością d|a |udzi oraz przed zanieczyszczen ie m terenow przeznaczonych
do uŹytku pub|icznego' ponoszą tez pełna odpowiedzia|nośc za zachowanie tych
zwerząI'

$ 30 Do obowiązków Właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe nalezy'
1)  W odn ies ien iu  do psów

a) prowadzenie psa na uwięzi '  a psa rasy uznanej za agresywną' lub w
inny sposób zagrazającemu otoczeniu w na'łozonym kagańcu;

b) systematyczne szczepienie przeciwko wściekl iznie;
c) uzyskanie zezwolenia wojta na utrzymywanie psa rasy uznanej za

agresywną, zgodnie z Rozporządze n ie m Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracj i  z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
vvykazu ras psów Uznawane za agresyvvne;

d) zgłaszanie do Urzędu Gminy faktu zauwaŻenia bezdomnego psa |ub
zwlerzęcia podej rzanego o WściekIiZnę.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych'

a) stały i skuteczny dozor;
b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów uzyteczności pubIicznej. z

Wyłączeniem obiektów przeznaczonych dIa zwierząt, takich jak
|ecznice, Wystawy itp' '  oraz na tereny placów zabaw dla dzieci '

c) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych pvez
zwierzęta domowe W pomieszczeniach słuŹących do uzytku
publicznego, klatkach schodowych, a takze na terenach uzytku
pub l i cznego;

d) umieszczenie oznakowanel tabl iczki ostrzegawczej na bramie lub
furtce wejściowej na teren posesji. na której utrzymywane jest zwierzę
mogące stanowic zagrozenie d|a zdrowia Iub życia'

RoZDZIAŁ V|| l

Wymagania odnośnie utrzymywania zwieęąt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji roIniczej

s 31 Utrzymywanie zwierząt gospodarskich .jest zabronione na terenach
wyłączonych z produkcji ro|niczej. oznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego jako takie.



$ 32 Zakaz utrzymywania zwieŻąt gospodarskich dotyczy także zwańych terenow.
zajętych przez budownictwo wie|oroózinne, jednorodzinne' instytucje uzyteczności
publicznej, ogrody działkowe.
s 33 Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, jeszcze nie zajetycn
przez budownictwo wymienione W \ 30 dopuszcza się utrzymywanie zwieiząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodow|i
zw|erząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 l ipca 1994 r ' Prawo
budow|ane (Dz' U. z 2003 r, Nr 2O7 ' poz.2016 z póż.n. zm.),

2) wsze|ka uciąż|iwość hodowli dla środowiska w tym emisje będace
jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomoścr, na
której jest prowadzona '

$ 34 Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłaczonych zprodukcji ro|nej, zobowiązani są przestrzegac zapisóW niniejszego ńegulaminu, a
oonadto.

1)
2)

4)

przeStrzegac przepisów sanitarno_epidemiologicznych,
gromadzic i  usuwać nieczystości, ktore nie są obornikiem ignojówką' w
sposób przewidziany dla ścieków;
składowac obornik W od|egłości co na;rnniej .n C m od Iinij
rozgranlczającej drogi pub|icznej, na terenie płaskim. tak by odcieki nie
mogły przedostawac się na teren sąsiednich nieruchomoscl:
pszczoĘ trzymać w ulach' ustawionych w odległości, co najmniej 10 m
od granicy nieruchomości w taki sposób' aby wy|atujące i przylatujące
pszczoły nle stanowiły uciążliwości dla właściciel i  nieruchomości
sas iedn ich .

RoZDZ|AŁ |X
obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

s 35 Wtaścicie|e nieruchomoŚci' na ktÓrych prowadzona jest lntensywna hooowta
zwierząt gospodarskich i na których prowadzona jest działalnośc prźechowalnlcza
ańykułÓw rolnych zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej raz w roku
terminie do dnia 31 paŹdziernika deratyzacji na terenie nieruchomoŚci.
9 36 W przypadku wystapienia popu|acji gryzoni, stwarzającej zagroŻenie sanitarne,
Wójt Gminy w uzgodnreniu z Państwowym Powiatorlrym inspektorem Saniiarnym.
okreŚli, poprzez zarządzenie obszary podlegajace obowiązkowej deratyzaąi, oaz
termin jej przep rowadze n ia.
$ 37 Koszty przeprowadzenia deratyzac1i obciązaja właścicie|a nieruchomości'

RoZDZ|AŁ X
Postanowienia końcowe

$ 38 Zaniechanie wykonania obowiązków określonych w niniejszym
podlega karze grzywny.
$ 39 Postępowanie w sprawach o których mowa W ls 37 prowadzone
przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia'

Reg u lam in ie
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