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UCHWAŁA NR XXXVII/68/14
RADY GMINY NOWA SŁUPIA
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Nowa Słupia
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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Słupia po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia oraz uchwała Nr
XXIII/37/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/75/12 Rady
Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Nowa Słupia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obwiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Sylwester Kozłowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/68/14
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 10 listopada 2014 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Nowa Słupia obejmujące:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych a także warunki ich rozmieszczania
i utrzymania w należytym stanie,
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) utrzymanie części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez uprzątanie
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
5) mycie i naprawę pojazdów samochodowych na terenach poza myjniami i warsztatami
samochodowymi,
6) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz osób utrzymujących zwierzęta
gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
8) obowiązkową deratyzację wyznaczonych obszarów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy
w szczególności:
 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
r., poz. 1399 t. j.),
 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t. j.).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§2
1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Słupia są zobowiązani do
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez posiadanie pojemników
(w tym worków foliowych) do gromadzenia odpadów komunalnych oraz prowadzenie ich
selektywnej zbiórki na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne zbierane są selektywnie „u źródła”
przy uwzględnieniu następujących frakcji odpadów:
a. papier,
b. metal,
c. tworzywo sztuczne,
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d. szkło,
e. opakowania wielomateriałowe,
f. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Odpady wymienione w ppkt a-e mogą być również w wyjątkowych przypadkach i w miarę
potrzeb dostarczane do GPSZOK.
3. Wyselekcjonowane odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 2 ppkt a-f będą odbierane
z terenu nieruchomości przez podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
4. Powstające w gospodarstwach domowych nie wymienione w ust. 2 odpady:
a. przeterminowane leki i chemikalia,
b. zużyte baterie i akumulatory,
c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e. zużyte opony,
f. odpady zielone,
g. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
h. popiół,
i. odpady budowlane i rozbiórkowe,
będą objęte działalnością Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
zwanego dalej GPSZOK, prowadzonego przez Gminę, do którego właściciele nieruchomości we
własnym zakresie i na swój koszt mogą dostarczać wymienione odpady wyodrębnione w sposób
selektywny w godzinach pracy GPSZOK. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 4 ppkt a, d,
f, g, h, i będą odbierane z GPSZOK przez podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe będą
również odbierane z terenu nieruchomości w terminach ustalonych w harmonogramie podanym
do publicznej wiadomości z częstotliwością określoną w § 10 pkt 2 regulaminu.
6. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej
unieszkodliwianie odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych może odbywać się poprzez
kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby właściciela nieruchomości w sposób
nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
7. Odpady nadające się do gospodarczego wykorzystania właściciele nieruchomości mogą
dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych
i prowadzonych przez uprawnione podmioty.
8. Zakazuje się gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami i w miejscach
przypadkowych.
§3
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia chodnika położonego wzdłuż jego
nieruchomości i bezpośrednio przy granicy nieruchomości ze śniegu, lodu i błota oraz innych
zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów; obowiązek
ten nie dotyczy chodników na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych.
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§4
1. Mycie użytkowanych w gospodarstwie domowym pojazdów samochodowych poza myjniami
jest dozwolone na terenie nieruchomości pod warunkiem, że wykonywanie tej czynności nie
spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i nie spowoduje zagrożeń dla środowiska.
2. Naprawa użytkowanych w gospodarstwie domowym pojazdów samochodowych poza
warsztatami naprawczymi jest dozwolone na terenie nieruchomości, gdy wykonywanie
napraw związane jest jedynie z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod warunkiem, że
wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i nie spowoduje
zagrożeń dla środowiska.
Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§5
Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości
w odpowiednią ilość pojemników (w tym worków) do gromadzenia odpadów komunalnych,
uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów, zakres prowadzonej selekcji odpadów oraz ilość osób
z nich korzystających, tak aby zgromadzone w nich odpady nie powodowały przeszkody
w zamknięciu klap pojemników i zawiązaniu worków.
§6
Na podstawie danych Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2012-2018, uchwalonego 28 czerwca 2012 r. przyjęto miesięczną normę
wytwarzania odpadów komunalnych przez statystycznego mieszkańca Gminy Nowa Słupia w ilości
20 kg.

§7
1. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości,
służą
znormalizowane,
spełniające
standardy
pojemniki
o pojemności od 120 do 240 litrów a do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych służą
pojemniki lub worki foliowe spełniające standardy o pojemności od 120 do 240 litrów.
2. W zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, określa się maksymalną pojemność
pojemnika na odpady zmieszane:
a) gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – pojemnik 120 l,
b) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – pojemnik 240 l,
c) w przypadku budynków wielolokalowych (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie
Mieszkaniowe i nieruchomości będące własnością Gminy Nowa Słupia) – zarządzający
wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników o pojemności 1100 l do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniając ilość gospodarstw
domowych z nich korzystających.
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3.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym i technicznym jak również jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu
pojemnika w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia, utraty z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości.

4.

Dla zapewnienia kontroli jakości selektywnej zbiórki odpadów do gromadzenia odpadów
selektywnie zebranych stosuje się worki przeźroczyste, oznaczone kolorowym napisem lub
paskiem albo worki w kolorze według następujących zasad:
a) kolor niebieski – papier, tektura, metale i opakowania wielomateriałowe, tworzywo
sztuczne
b) kolor zielony – szkło

5.

Do gromadzenia odpadów
na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne
o pojemności minimum 20 litrów spełniające obowiązujące standardy i normy techniczne. Kosze
winny być rozmieszczone w rejonach gminy o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych na:
przystankach komunikacyjnych, chodnikach i placach publicznych w miejscach niepowodujących
utrudnień w ruchu pieszym i ruchu pojazdów.
§8

Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej
budynkami wielolokalowymi służą znormalizowane, spełniające standardy pojemniki o pojemności
minimalnej 1100 litrów a do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych służą pojemniki
o pojemności 1100 litrów lub worki foliowe spełniające standardy o pojemności od 120 do 240
litrów.
§9
1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać na terenie nieruchomości
w miejscach i w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. W dniu odbioru odpadów komunalnych, pojemniki i worki powinny być wystawione bezpośrednio
przy ogrodzeniu przed posesją na równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody
i błota w miejscu łatwo dostępnym dla służb odbierających odpady a jednocześnie nie
utrudniającym ruchu pieszych i pojazdów.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10
1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością raz
w miesiącu, a z Osiedla Rudki z częstotliwością raz w tygodniu.
Odbiór odpadów selektywnie zebranych ,,u źródła’’ wymienionych w § 2 pkt 2 ppkt a-e odbywa
się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz
zanieczyszczeniu i zaśmieceniu terenu przyległego z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc.
2. Odpady komunalne takie jak:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niezależnie od możliwości przekazywania ich na
bieżąco do GPSZOKK będą usuwane z tereny nieruchomości zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę, raz na sześć miesięcy.
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- meble i inne odpady wielkogabarytowe niezależnie od możliwości przekazywania ich na
bieżąco do GPSZOKK będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę, raz w roku.
3. Odpady komunalne takie jak:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady zielone, nie objęte kompostowaniem przez właściciela nieruchomości - odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe - ulegające biodegradacji,
- popiół,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
należy selektywnie zbierać i we własnym zakresie przekazywać do GPSZOK z częstotliwością
dostosowaną do ilości zbieranych odpadów oraz potrzeb właściciela nieruchomości.
Odpady zbierane selektywnie ,,u źródła’’:
- papier,
- metal,
- tworzywo sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
w wyjątkowych przypadkach można przekazywać do GPSZOK z częstotliwością dostosowaną do
ilości zbieranych odpadów oraz potrzeb właściciela nieruchomości.
4. Popiół powstający w gospodarstwach domowych w budynkach wielolokalowych będzie
dostarczany przez właściciela nieruchomości do kontenera Kp-7, który będzie ustawiony na terenie
Osiedla Rudki. Do kontenera należy wrzucać wyłącznie popiół.
5. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez wyspecjalizowane
firmy, posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika
bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody.
6. Zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane z osadów ściekowych
przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą
prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji.
7. Kosze do gromadzenia odpadów przy drogach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego powinny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się
jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 11
W oparciu o wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
1) intensywną edukację ekologiczną z podziałem na następujące grupy odbiorców:
- dzieci i młodzież szkolna,
- dorośli mieszkańcy.
Podstawowe środki służące przekazywaniu treści kampanii edukacyjnych to:
- materiały informacyjne w postaci ulotek, plakatów, gadżetów,
- akcje edukacyjne w szkołach,
- akcje wymiany toreb plastikowych na torby wielokrotnego użytku.
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2) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy i przedsiębiorców dotyczącej
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami
prawnymi w tym zakresie,
3) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw
domowych na obszarze całej Gminy,
4) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
§ 12
Zgodnie z ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 20122018 zebrane z terenu Gminy Nowa Słupia odpady przeznaczone do przetwarzania będą składowane
i przetwarzane w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 13
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
a. sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie
pozostawiania
ich
bez
dozoru,
jeżeli
zwierzę
nie
znajduje
się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się,
b. utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla
osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
§ 14
Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na właścicielu zwierzęcia.
§ 15
1. Na terenach publicznie dostępnych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy
należące do rasy psów dużych, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania lokali przez właściciela nieruchomości,
zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
placówek handlowych lub gastronomicznych.
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Rozdział 7
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach.
§ 16
1. Na terenie Gminy zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez
budownictwo wielorodzinne oraz instytucje użyteczności publicznej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane przy spełnieniu następujących warunków:
a.

b.

chów należy prowadzić w taki sposób, aby ta działalność
nie powodowała
zanieczyszczenia otoczenia i nie zagrażała środowisku oraz nie powodowała uciążliwości
dla innych użytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich
(hałas i odory),
nieruchomość powinna być zabezpieczona przed możliwością samowolnego opuszczenia
jej przez zwierzęta gospodarskie.
Rozdział 8

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 17
Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1. Tereny nieruchomości z zabudową wielorodzinną – jeden raz w roku w miesiącu
maju.
2. Tereny nieruchomości, na których zlokalizowane są takie obiekty jak: stołówki
i obiekty żywienia zbiorowego, zakłady i obiekty produkcji żywności, internaty
i hotele oraz magazyny materiału siewnego – dwa razy w roku w miesiącach maj
i listopad.
3. Pozostałe nieruchomości w terminie 14 dni od chwili stwierdzenia występowania
gryzoni lub insektów.

