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UCHWAŁA NR XVI.100.2016
RADY GMINY W IMIELNIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Imielno, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/114/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno oraz Uchwała Nr XXIX.180.2014 Rady
Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Imielno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Gabriela Deka
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Załącznik do Uchwały Nr XVI.100.2016
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY IMIELNO
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielno
dotyczące:
1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach służących do
użytku publicznego,
2) Rodzajów i minimalną ilość pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich
rozmieszczenie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
3) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

z terenu

4) Innych wymagań wynikających z ustawy i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
5) Obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) Utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu
ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
7) Obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) deklaracji – rozumie się przez to deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości niezamieszkałej,
2) firmie wywozowej – rozumie się przez to przedsiębiorstwo wybrane przez Wójta Gminy Imielno w celu
świadczenia usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Imielno,
3) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK – oznacza
wyznaczony na terenie gminy obiekt przeznaczony do przyjmowania odpadów selektywnie zebranych,
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w
szczególności:
1) Papieru,
2) Metalu,
3) Tworzywa sztucznego,
4) Szkła bezbarwnego i kolorowego
5) Opakowań wielomateriałowych,
6) Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
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7) Przeterminowanych leków i chemikaliów,
8) Zużytych baterii i akumulatorów,
9) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
10) Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
11) Zużytych opon,
12) Odpadów zielonych
13) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
14) Popiołu ze spalania w piecach węgla i jego pochodnych
1. Zabrania się spalania w piecach i na terenie otwartym odpadów komunalnych,
a w szczególności opakowań plastikowych, resztek mebli, papy, gumy itp., których spalanie powoduje
wprowadzanie do atmosfery substancji toksycznych.
2. Zabrania się wywożenia i wynoszenia wszelkiego odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone.
3. Wszystkie zebrane odpady komunalne należy przekazywać firmie wywozowej lub dostarczyć do
PSZOK.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości maja obowiązek oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż ich
nieruchomości ze śniegu i lodu bezpośrednio po ustaniu opadów oraz do niezwłocznego usuwania błota i
innych zanieczyszczeń z tych miejsc.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek podjęcia działań mających na celu usunięcie lub co najmniej
ograniczenie śliskości chodnika.
3. Obowiązek oczyszczenia ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń winien być realizowany przez ich
odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
4. Wykonawcy robót budowlanych maja obowiązek niezwłocznego usuwania błota i innych zanieczyszczeń
pochodzących z placu budowy, które zostały przeniesione przez pojazd na jezdnię.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że powstające ścieki są gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, tak aby powstające
zanieczyszczenia nie przedostawały się do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiadów, a powstające odpady będą gromadzone w
pojemnikach do tego celu przeznaczonych.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE WIELKOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ICH ROZMIESZCZENIA
I UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I
TECHNICZNYM
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości – terenów lub obiektów służących do użytku publicznego, mają
obowiązek ustawienia na tych terenach lub z obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w
sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej przy drodze
biegnącej przez teren gminy spoczywa na gminie.
§ 6. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone
w pojemnikach lub workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie,
natomiast nieczystości ciekłe nieodprowadzone do przydomowej oczyszczalni ścieków w zbiornikach
odpowiadających wymogom wynikających z przepisów odrębnych.
2. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno przewidziane są:
1) Worki o pojemności od 60 l do 120 l, (w tym worki o zwiększonej wytrzymałości),
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2) Kosze uliczne o pojemności do 60 l,
3) Pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l,
4) Kontenery o pojemności 7 tys. l,
5) Inne, specjalne pojemniki w tym do zbierania odpadów niebezpiecznych,
6) Kompostowniki.
3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami
określają odrębne przepisy.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki w należytym stanie sanitarnym i
udostępniać je okresowo firmie wywozowej do mycia i dezynfekcji. Dotyczy to również koszy na odpady
ustawianych przez zarządcę drogi na drogach publicznych i właściciela przystanków komunikacji zbiorowej
dla koszy na tych przystankach.
5. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
innego rodzaju odpadów niż selektywnie zebrane, nie należy też mieszać ze sobą poszczególnych frakcji
odpadów selektywnych.
6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia pojemnika z winy właściciela lub kradzieży tego pojemnika jego
wymiana odbywa się na koszt właściciela.
7. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w trakcie odbierania odpadów, firma wywozowa zobowiązana jest do jego
wymiany.
8. Firma wywozowa powinna posprzątać miejsce odbioru odpadów po wykonanej usłudze.
§ 7. 1. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w pojemnikach lub kontenerach zgodnie z ich
przeznaczeniem.
2. W sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia się ilości odpadów komunalnych dozwolone jest
gromadzenie ich w szczelnych i odpowiednio wytrzymałych workach z tworzywa.
3. Odpady powstające w wyniku remontu i modernizacji lokali np. gruz, gromadzić należy
w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie lub odpowiednio wytrzymałych workach. Podobnie
należy postępować z popiołem.
4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących,
ujednoliconych kolorach:
1) Niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę i opakowania z papieru, tekturę,
2) Żółtym przeznaczonym, na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
3) Białym z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe
4) Zielonym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
5. Odpady biodegradowalne (w tym głównie „zielone” i ‘resztki z kuchni”) w zabudowie jednorodzinnej
powinny być gromadzone w kompostowniku na terenie nieruchomości.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
powinny być gromadzone na terenie nieruchomości i okresowo, zgodnie
z harmonogramem, udostępniane do zabrania poprzez wystawienie przed posesję ale tak aby nie blokować
dróg komunikacyjnych.
§ 8. 1. Ustala się minimalne normy wielkości i ilości pojemników na odpady komunalne
w nieruchomości zamieszkałej przy częstotliwości usuwania odpadów raz w miesiącu: 20 l na mieszkańca
jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość.
2. Miesięczna ilość zadeklarowanych do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
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z nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady
komunalne nie powinna być mniejsza niż:
1) Dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120
l na lokal,
2) Dla lokali handlowych – 3 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l
na lokal,
3) Dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt,
4) Dla obiektów biurowych ( w firmach produkcyjnych, usługowych itp. ) – pojemnik 120 l na każdych 10
pracowników tego biura ale nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na obiekt,
5) Dla nieruchomości użyteczności publicznej – 20 l na każdego pracownika, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l na lokal,
6) Dla szkół, przedszkoli, żłobków – 3 l odpadów komunalnych na każde dziecko, ucznia i pracownika lecz
nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ DOPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 9. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne systematycznie:
1) Odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu,
2) Odpady zebrane selektywnie – jeden raz w miesiącu,
3) Popiół - jeden raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia
4) Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny – nie rzadziej niż jeden raz w
roku.
2. W przypadku nieruchomości, na których są organizowane imprezy masowe wprowadza się obowiązek
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy. Dotyczy to terenu nieruchomości na której
odbywała się impreza i terenu bezpośrednio przyległego, jeżeli zanieczyszczenia pochodzą od uczestników
imprezy.
3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że
nie nastąpi przepełnienie zbiornika i w konsekwencji zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników i worków z odpadami
komunalnymi firmie wywozowej następująco:
1) Z nieruchomości zamieszkałej (w budynkach jednorodzinnych): poprzez ich wystawienie przed posesję lub
otwarcie specjalnego aneksu,
2) Z nieruchomości zamieszkałej (budownictwo wielorodzinne); poprzez udostępnienie śmietnika i dojazdu
do niego,
3) Z nieruchomości niezamieszkałej: poprzez ich wystawienie przed nieruchomość,
4) W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości pojemniki lub worki powinny być wystawione
w miejscu uzgodnionym z firmą wywozową.
5. Pojemniki na odpady komunalne należy, po ich opróżnieniu, wycofać w miejsce ich przechowywania w
miarę możliwości jak najszybciej.
6. Zbiórka odpadów z koszy ulicznych i ustawionych na przystankach komunikacyjnych winna odbywać
się z taka częstotliwością aby nie nastąpiło ich przepełnienie.
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7. Odpady z remontów i modernizacji lokali powinny być składowane do specjalnie wynajętego kontenera i
usuwane niezwłocznie po zakończeniu remontu, na koszt przedsiębiorcy wykonującego remont. Odpady
remontowo-budowlane, z remontu wykonywanego przez właściciela, mogą zostać odwiezione przez
właściciela nieruchomości do PSZOK.
8. Odpady wielkogabarytowe w szczególności; zużyte meble, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego
powinny zostać udostępnione do zabrania podobnie jak pojemniki w terminie zgodnym z harmonogramem.
Odpady te wystawione do zabrania, ze względu na swe gabaryty nie powinny blokować dróg komunikacji
pieszych i pojazdów. Mogą zostać odwiezione przez właściciela nieruchomości do PSZOK.
9. Odpady zielone – w tym gałęzie i resztki organiczne powinny być poddane kompostowaniu na posesji.
Mogą zostać odwiezione przez właściciela do PSZOK i tam zostaną przyjęte bezpłatnie. Dopuszcza się spalanie
wysuszonych odpadów zielonych (gałęzi, trawy, liści) na własnej posesji pod warunkiem zapewnienia
bezpieczeństwa pożarowego, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Podmioty
gospodarcze wykonujące prace przy koszeniu trawników lub wycince pozbywają się odpadów zielonych
odpłatnie.
10. Odpady niebezpieczne w tym zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, akumulatory
samochodowe, opony, termometry rtęciowe, świetlówki, leki, chemikalia i pojemniki po chemikaliach itp.
Należy dostarczyć do PSZOK gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie od jego posiadacza.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJACE Z USTAWY I WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
§ 10. 1. W celu osiągnięcia określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu zaleca się aby wszyscy wytwórcy odpadów
komunalnych w miarę możliwości:
1) Kupowali produkty w opakowaniach zwrotnych,
2) Korzystali z opakowań wielokrotnego użytku,
3) Do codziennych zakupów używali toreb wielokrotnego użytku, w celu eliminacji toreb z folii,
4) Zgniatali butelki plastikowe i pudełka papierowe przed wrzuceniem do pojemników,
5) Przekazywali stare, nieuszkodzone meble lub inny niepotrzebny sprzęt organizacjom charytatywnym lub
innym potrzebującym,
6) Niepotrzebne, czyste i nieuszkodzone ubrania powinni wrzucać do specjalnych pojemników lub
przekazywać je w czasie organizowanych zbiórek odzieży,
7) Kompostowali odpady zielone i pozostałości z kuchni,
8) Segregowali zbierane odpady.
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB POSIADAJACYCH ZWIERZETA DOMOWE MAJACE NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 11. 1. Osoby posiadające na utrzymaniu zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej
opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności utrzymujących psy, należy:
1) Wyprowadzanie zwierząt na zewnątrz nieruchomości tylko na uwięzi,
2) Wyprowadzanie psów uznawanych za rasy agresywne tylko na uwięzi i w założonym kagańcu,
3) Należyte zabezpieczenie psa trzymanego na nieruchomości, w lokalu mieszkalnym lub użytkowym przed
samowolnym wydostaniem się na zewnątrz,
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4) Usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów
itp. i wrzucanie ich do koszy ulicznych lub pojemników na zmieszane odpady komunalne. Postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów-przewodników.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że
pies jest oznakowany lub zaopatrzony w oznakowaną obrożę umożliwiającą identyfikację utrzymującego psa,
ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
4. Psy wałęsające się lub pozbawione należytej opieki będą wyłapywane przez pracowników firmy z którą
gmina Imielno ma zawartą odrębną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
Rozdział 7.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z
PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH
OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH
§ 12. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich
wielolokalowych.

w budynkach

§ 13. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w ust.2.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny
z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich
jak hałas, nieprzyjemny zapach,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
3. Nie można wrzucać do pojemników na odpady komunalne odchodów zwierzęcych
i ściółki związanej z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich.
Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJACE OBOWIAZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:
1) Zabudowane budynkami wielorodzinnymi – co najmniej dwa razy w roku
październiku,

w miesiącach marcu i

2) Zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna,
z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi
służącymi użyteczności publicznej – raz w roku w miesiącu październiku.
2. Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,
korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek znajdujących się na obszarach, o których mowa w
ust. 1.
3. Właściciele nieruchomości maja obowiązek przeprowadzenia na ich terenie deratyzacji w każdym
przypadku wystąpienia zaszczurzenia.
4. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię
Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego inne terminy deratyzacji, której przeprowadzenie należy do
obowiązków wszystkich właścicieli nieruchomości.

