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Poz. 1930
UCHWAŁA NR XXII/151/2016
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446) oraz
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2016.250)
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich Rada Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów i uchwała
Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, oraz poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeniowych
w sołectwach i Urzędzie Gminy Gowarczów.
Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Ludwikowski
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Załącznik do uchwały
Nr XXII/151/2016
Rady Gminy w Gowarczowie
z dnia 14 czerwca 2016 roku

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Gowarczów
2. Postanowienia regulaminu są interpretowane i zgodne z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016.poz. 250)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013.poz. 21 ze zm.).
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
2. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu przepisów
ustawy o odpadach z 14 grudnia 20124 r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.),
3. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które z
uwagi na swą wielkość, rozmiar lub masę nie mogą być swobodnie umieszczane w
pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów określanych w regulaminie tj., stare
meble, wózki dziecięce, łóżka, materace itp.
4. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, między innymi
odpady roślinne i gałęzie powstające przy pracach pielęgnacyjnych i uprawowych w
ogródkach, parkach, uprawach sadowniczych i rolniczych.
5. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury,
tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowe np. kartony po sokach pitnych,
6. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję
odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, takich jak: gruz betonowy i ceglany,
zbite tynki, elementy pokrycia dachowego itp. z wyjątkiem odpadów zawierających azbest,
które są odpadem niebezpiecznym,
7. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w
rozumieniu katalogu odpadów i ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a więc np.
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące
z domów, itd.,
8. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
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9. dzikich wysypiskach śmieci – nieruchomości, na której znajdują się śmieci w ilościach
niewskazujących na pochodzenie z jednego gospodarstwa.
§3
Regulamin określa:
1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości.
3. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
Rozdział II
§4
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
2. w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, oddzielne
gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki
i gnojowicy, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007
r. o nawozach i nawożeniu (tj.Dz.U. z 2015 roku, poz. 625 ze zm.);
3. mycie i naprawę pojazdów samochodowych w myjniach i warsztatach samochodowych,
4. utrzymanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami
chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani
obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są
kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą,
5. utrzymywanie czystości na trawnikach, placach i przystankach,
6. utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub
zajętego,
7. wyposażenie nieruchomości w opisane w §8 niniejszego regulaminu pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym,
8. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów
komunalnych, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom
nieruchomości;
9. postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,poz. 21 ze zm.);
10. obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia do biologicznego oczyszczania
odpadów płynnych lub szczelnego zbiornika do ich czasowego gromadzenia na terenie, gdy
brak jest sieci kanalizacyjnej,
11. właściciele nieruchomości, na których znajdują się dzikie wysypiska śmieci
zobowiązani są do poinformowania Gminy w celu podjęcia działań do usunięcia nieczystości
oraz podjęcia dalszych kroków celem ustalenia sprawców zanieczyszczeń i pokrycia kosztów
ich likwidacji.
§5
Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne winny być wyposażone w pojemniki w
ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości.
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§6
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania sposobu
i częstotliwości korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych poprzez pobranie, przechowywanie i okazywanie na żądanie Gminy
dowodów wykonania tych usług poprzez uprawnione jednostki.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania dowodów, o których mowa w
ustępie 1 przez okres 1 roku kalendarzowego, po upływie roku, w którym usługi były
wykonywane.
3. Na żądanie Wójta Gminy Gowarczów właściciel nieruchomości jest zobowiązany stawić
się w Urzędzie Gminy z dowodami wymienionymi w pkt. 2 i okazać je uprawnionym przez
Wójta pracownikom Urzędu.
§7
Na terenie Gminy Gowarczów biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości
i porządku zabrania się:
1. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia
placów zabaw, pojemników do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury
komunalnej, np., barier drogowych, poręczy, hydrantów, transformatorów, rozdzielni,
linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków (ustawa z dnia 20 maja
1971 r. Kodeks wykroczeń – t.j. Dz.U.2015.1094 ze zm.),
2. umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. przybitych
gwoździami (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – t.j. Dz.U.2015.1094 ze
zm.),
3. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a
także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a
także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych,
impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
4. wypalania traw,
5. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy
ulicznych oraz pojemników innych właścicieli,
6. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu
i lodu,
7. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
8. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca
do tego nieprzeznaczone,
9. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
10. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości,
11. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób zgodny z
przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.2013.1232 ze zm.).
§8
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów:
1. Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej obowiązkowe jest prowadzenie
selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
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a) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, tekstylia i opakowania
wielomateriałowe (opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów,
tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych
metod mechanicznych),
b) opakowania z tworzyw sztucznych i metale,
c) opakowania szklane,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach),
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyte opony,
i) odpady zielone (stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji
zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z oczyszczania placów i
ulic),
j) gruz,
k) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane „zmieszanymi odpadami
komunalnymi”.
2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów
zielonych z ogrodów jest obowiązkowe, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej,
właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pod
warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymania w nim
kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali
właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w
pojemnikach i workach koloru brązowego.
3. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, powinien podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany
materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.
4. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy
zabrudzeniu, należy przed złożeniem do pojemnika umyć,
5. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść
przed złożeniem do pojemnika lub worka,
6. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie od bierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w
terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nierucho mości,
7. Wymienione w pkt. 2 odpady można przekazywać do objazdowego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych który będzie organizowany nie rzadziej niż
raz na pół roku.
8. Przeterminowane leki można przekazywać do specjalistycznego pojemnika znajdującego
się w aptece przy Al. Wyzwolenia w Gowarczowie.
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9. Zużyte baterie można przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w szkołach i Urzędzie Gminy w Gowarczowie lub można je przekazywać
wyspecjalizowanej firmie działającej w ramach umowy z gminą na odbiór
i zagospodarowanie elektroodpadów,
10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory wielkogabarytowe
pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą przez wyspecjalizowaną firmę
działającą w ramach umowy z gminą na odbiór i zagospodarowanie elektroodpadów,
11.Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki
sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
12. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane,
bez umieszczania ich w pojemnikach; odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe lub
odpady zielone wytworzone na skutek zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
należy gromadzić wpojemnikachKP-7 i 1100 1 oraz w workach, pojemniki i worki
właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić u
przedsiębiorcy.
Rozdział III
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§9
Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza ilość
pojemników w zależności od wskaźników wytwarzania odpadów oszacowanych, na
podstawie ilości osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną deklaracją
oraz częstotliwością odbierania odpadów.
2. W wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika na odpady. Odpady z w/w pojemników powinny być składowane w
pojemnikach, w które został wyposażony lokal.
3. Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady komunalne zbierane są w
sposób selektywny w następujący sposób:
a) w osobnych pojemnikach o pojemności 120 l lub 240 l lub workach o pojemności
120 l frakcje odpadów:
 tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (razem),
 papier karton (makulatura), tekstylia (razem),
 chemikalia,
b) szkło w workach o pojemności 120 l,
c) pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania w pojemnikach o pojemności
120 l lub 240 l albo workach o pojemności 120 l,
4. Ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości osób z nich
korzystających. Ponadto na każde gospodarstwo domowe powinno przypadać co najmniej po
jednym pojemniku na:
a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
b) papier karton (makulatura), tekstylia
c) chemikalia,
d) pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania
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o pojemności 120 l każdy chyba, że odpady są zbierane w workach.
§10
Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia
odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. Pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (t.j. Dz.U.z 2016.poz. 655.);
b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu,
rodzajem odpadów na które są przeznaczone;
c) ustala się, że ich objętość powinna wynosić:, 120 l, 240 l, 1100 l, KP-7oraz w wypadku
zestawów do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznej 1100 1, a
także kontenery o pojemności KP-7 dla odpadów remontowych i budowlanych;
2. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych:
a) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l,
b) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l,
c) kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14,
d) worki o pojemności 120 l - wyłącznie dla zmieszanych odpadów
opakowaniowych, odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań szklanych,
e) kosze uliczne o pojemności 30 l – 50 l.
f) spełniające normy EN 840 lub EU 2000/14
3. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l lub 240 l powinien:
a) być kompletny i zdatny do użytkowania,
b) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,
c) być wyposażony w kółka,
d) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
e) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
f) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.
4. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l powinien:
a) być kompletny i zdatny do użytkowania,
b) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
c) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
d) być wyposażony w 4 kółka,
e) dla zmieszanych odpadów komunalnych być w kolorze stonowany, z
wyłączeniem: żółtego, niebieskiego, czerwonego i zielonego,
f) dla odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych i metali być w
kolorze żółtym,
g) dla zmieszanych odpadów z papieru i tekstylia być w kolorze niebieskim,
h) dla opakowań szklanych być w kolorze zielonym,
i) dla chemikaliów być w kolorze czerwonym.
j) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.
5. Kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14 powinny:
a) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej,
b) być kompletne i zdatne do użytkowania,
c) posiadać szczelnie zamykające się klapy,
d) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo -
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bramowego,
e) być w kolorze stonowanym, z wyłączeniem kolorów: żółtego, niebieskiego,
czerwonego i zielonego.
6. Worki powinny :
a) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,
b) posiadać mocny i trwały zgrzew,
c) być wykonane z surowca LDPE,
d) dla zmieszanych odpadów opakowaniowych być w kolorze niebieskim,
e) dla opakowań z tworzyw sztucznych i metali być w kolorze żółtym,
f) dla opakowań szklanych być w kolorze zielonym,
g) dla odpadów biodegradowalnych w kolorze brązowym,
h) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.
7. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim
stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i
powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek
utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.
8. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;
9. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed
zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich;
9. 10. Właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwóch lat od dnia wejścia w
życie niniejszego regulaminu, osiągnąć standard tych miejsc wymagany niniejszym
regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie
nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej
utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
11.Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich
zamiatanie i uprzątanie.
§11
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy
uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422);
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy wystawić w dniu wywozu,
zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości w miejscu
umożliwiającym jak najbliższy dojazd samochodu specjalistycznego; dopuszcza się także
wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego po uprzednim
uzgodnieniu z właścicielem w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia
przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu
asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;
4. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i
krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w
miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym
korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela.
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§12
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą
być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę
odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne, śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużlu, gałęzi, szlamów, substancji toksycznych, żrących,
wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych
aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;
2. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury
opakowaniowej i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać:
a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
b) zabrudzonego lub tłustego papieru,
c) opakowań po margarynie, serkach, maśle,
d) innych zanieczyszczonych opakowań papierowych
e) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
f) kalki technicznej,
3) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie
opakowaniowego nie wolno wrzucać: ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster,
szkła okiennego zbrojonego, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z
pozostałościami zawartości, żarówek, lamp neonowych i halogenowych, zakrętek, kapsli i
korków,
4) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie
można wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
b) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po
farbach i lakierach,
c)opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;
d)styropianu,
e) pieluch jednorazowych.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13
1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się systematycznie, w sposób
zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu
terenu przyległego:
Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się
nie rzadziej niż co cztery tygodnie.
2. Odbiór odpadów opakowaniowych i chemikaliów odbywa się systematycznie, w sposób
zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu
terenu przyległego - nie rzadziej niż co na cztery tygodnie.
3. Odbiór odpadów szklanych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający
przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 10 –

Poz. 1930

przyległego - nie rzadziej niż co na cztery tygodnie.
4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje - nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy musi odbywać się na przystankach
komunikacyjnych i z terenów użyteczności publicznej w sposób zapobiegający przepełnianiu
się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego.
§ 14
1. Dopuszcza się możliwość zbierania w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej
zbiórki, odpadów z podziałem:
1) szkło – pojemnik koloru zielonego,
2) opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale pojemnik koloru żółtego,
3) papier, tektura – pojemnik koloru niebieskiego,
4) chemikalia - pojemnik koloru czerwonego.
2. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.
3. Właściciel nieruchomości może zgłosić dodatkową usługę transportu odpadów zielonych,
gabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu, opon oraz odpadów
niebezpiecznych do przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbioru odpadów, w celu
ustalenia warunków ich odbioru.
§ 15
1. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarcza właścicielowi nieruchomości
przedsiębiorca odbierający odpady.
2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych zatwierdza Urząd
Gminy.
§ 16
1. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości:
1) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z
wyspecjalizowaną firmą posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe
powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika
bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody,
2) mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez /Wójta Gminy
Gowarczów aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dokumenty
potwierdzające ich realizację, za okres ostatnich sześciu miesięcy,
3) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie,
4) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni
powinno wynikać z ich instrukcji obsługi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Gowarczów dokumenty
potwierdzające realizację usługi.
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§ 17
1. Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany na własny koszt do:
1) zawarcia umowy na odbiór odpadów,
2) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz
pojemników na odpady,
3) utrzymania czystości i porządku podczas imprezy,
4) sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz usunięcia
zanieczyszczeń powstałych w wyniku tej imprezy.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie
§18
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:
1. Zabezpieczenie miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczeniem tych miejsc
oraz zapewnienie należytego dozoru, szczególnie, w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane
lub znajduje się w pomieszczeniu nieposiadającym zamknięcia albo na terenie
nieposiadającym ogrodzenia.
2. Systematyczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.
3. Utrzymywanie gołębi w rejonach zabudowy nie może powodować uciążliwości dla
mieszkańców i przebywających tam osób,
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są gromadzić obornik i gnojowicę
w sposób ograniczający emisję przykrego zapachu i uniemożliwiający przedostawanie się
odcieków do gleby i na teren sąsiednich nieruchomości.
5. Przy hodowli zwierząt gospodarskich prowadzący hodowlę musi przestrzegać
obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych i weterynaryjnych.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 19
1. Niewykonanie obowiązków określonych niniejszym Regulaminem podlega karze grzywny
określonej w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
2. Postępowanie w takich sprawach prowadzone jest według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.

