DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 5 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2058

Data: 2016-07-05 11:10:20

UCHWAŁA NR XX/55/2016
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. D. U. z 2016.250) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Miejska w Daleszycach uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Daleszyce.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o
odpadach, prawo ochrony środowiska.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Powstające na nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane są selektywnie „u źródła”
przy uwzględnieniu następujących frakcji odpadów:
a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
b) szkło oraz opakowania ze szkła,
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
d) opakowania wielomateriałowe
e) metal oraz opakowania z metali
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
g) popiół
2. Powstające na obszarze nieruchomości zamieszkałej odpady przekazywane do punktu selektywnej
zbiórki odpadów następujących frakcji:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) szkło, opakowania ze szkła,
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
d) opakowania wielomateriałowe,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 2058

e) metale, opakowania z metali,
f) odzież i tekstylia,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyte opony,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
m) popiół
n) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, opony itp.),
o) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.
3. Powstający w gospodarstwach domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz opony odbierane są bezpośrednio z nieruchomości przez podmiot wybrany przez
Gminę podczas obwoźnych zbiórek w systemie tzw. „wystawek”.
4. Dopuszcza się gromadzenia przeterminowanych leków w aptekach, zużytych baterii w budynkach
użyteczności publicznej w wydzielonych na ten cel pojemnikach, odzieży i tekstyliów w specjalnych
pojemnikach usytuowanych na terenie gminy oraz oddawania odpadów z metali do punktów skupu złomu.
5. Dopuszcza się na terenie nieruchomości zamieszkałej kompostowanie odpadów zielonych na potrzeby
własne.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego są zobowiązani niezwłocznie po
każdorazowym wystąpieniu zjawiska atmosferycznego do ich oczyszczenia ze śniegu, lodu i błota, natomiast z
innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zrealizowany poprzez:
a) odgarnięcie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń w miejscu nie powodujące zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów,
b) podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że wykonanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i nie spowoduje zagrożeń
dla środowiska. Powstające w wyniku mycia pojazdów ścieki nie mogą być odprowadzane do zbiorników
wodnych ani ziemi.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona na terenie
nieruchomości, gdy wykonanie napraw związane jest jedynie z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod warunkiem,
że nie powoduje zanieczyszczeń otoczenia smarami, olejami i innymi substancjami ropopochodnymi oraz nie
stwarza zagrożeń dla środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. 1. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zamieszkałych służą wolnostojące pojemniki spełniające normy techniczne o pojemności minimalnej 110
litrów. Pojemniki winny posiadać klapę w celu ich zamykania.
2. Do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości zamieszkałej służą pojemniki
lub worki o pojemności minimum 110 litrów. Pojemniki lub worki powinny być w następujących kolorach:
a) niebieski – papier tektura oraz opakowania z papieru i tektury
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b) żółty – tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal
oraz opakowania z metali,
c) zielone – szkło oraz opakowania ze szkła,
d) brązowe – odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone,
e) szare – popiół
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych oraz na innych niż drogi publiczne
nieruchomościach służących do użytku publicznego przeznaczenia są kosze uliczne spełniające normy
techniczne, w ilości dostosowanej do natężenia ruchu i zapewniającej utrzymanie porządku i czystości, o
pojemności minimalnej 35 litrów.
§ 6. 1. Rodzaje pojemników na odpady komunalne uzależnione są od rodzaju zabudowy, liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomości, sposobu zbierania odpadów (segregowanych lub nie segregowanych)
oraz częstotliwości odbioru odpadów.
2. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy musi odpowiadać iloczynowi liczb osób korzystających z tych pojemników o
średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym w cyklu dwutygodniowym/miesięcznym:
a) 20l/ mieszkańca w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych
b) 10l/ mieszkańca przy selektywnym zbieraniu odpadów.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) w przypadku gospodarstw domowych 1 - osobowych – 110l
b) w przypadku gospodarstw domowych 2 - osobowych – 110l
c) w przypadku gospodarstw domowych 3-5 - osobowych – 110l
d) w przypadku gospodarstw domowych 6 – osobowych i większych – 240l
4. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów przez większa ilość osób
niż określono w ust. 3 lit. d, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą
kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 10l w
przypadku segregacji oraz nie mniej niż 20l w przypadku nie segregacji.
5. Liczba pojemników na nieruchomości nie może być mniejsza niż jeden pojemnik/worek o pojemności
110 litrów na każdą nieruchomość.
6. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach i w sposobach nie powodujących
uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.
7. W dniu odbioru odpadów komunalnych, pojemniki i worki powinny być wystawione na granicy
nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, w miejscu nie powodującym utrudnienie w
ruchu pieszych i pojazdów samochodowych.
8. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest mycie i dezynfekcja pojemników w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz do roku na jego koszt. W razie uszkodzeń pojemnika właściciel jest zobowiązany do jego
wymiany.
9. W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych oraz opon, ust. 7 stosuje się odpowiednio w dniu wystawek.
10. Kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych przy drogach publicznych, winny być
rozmieszczone na przystankach komunikacji zbiorowej.
11. Kosze do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach służących do użytku publicznego
np.: placówek handlowych i usługowych, szkolnych, gastronomicznych i innych powinny być usytuowane w
miejscach o dużej koncentracji ruchu, a w szczególności przy wejściu do obiektu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2058

12. Zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być utrzymane w należytym stanie
technicznym, eksploatowane i serwisowane zgodnie z instrukcją i naprawiane przez wyspecjalizowane firmy.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszarów
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w zróżnicowanych terminach obejmujących
tzw.:
- sezon letni od 1 kwietnia do 31 października,
- sezon zimowy od 1 listopada do 31 marca.
2. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone odbierane będą:
1) w sezonie letnim – dwa razy w miesiącu
2) w sezonie zimowym – jeden raz w miesiącu
3. Odbioru selektywnie zebranych „u źródła” odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
dokonuje podmiot wybrany przez Gminę z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
4. Odpady komunalne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz opony są odbierane z terenu nieruchomości w systemie obwoźnych zbiórek jednak nie
rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
5. Odpady komunalne odbierane z nieruchomości „u źródła” takie jak: papier i tektura, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, właściciele nieruchomości
mogę we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w miarę potrzeb.
6. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie przekazują do PSZOK odpady takie jak: odzież i
tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz części samochodowe (np.
zderzaki, reflektory) pochodzące z gospodarstw domowych.
7. Opróżnianie koszy z ulic, placów i innych nieruchomości służących do użytku publicznego odbywa się w
ramach sprzątania (prac porządkowych) i nie jest związane z usługą odbierania odpadów komunalnych.
8. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżnianie przez wyspecjalizowane
podmioty, posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się zbiornika
bezodpływowego.
9. Zbiornik przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być opróżnianie z osadów ściekowych przez
wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia, z częstotliwością zapewniającą prawidłowe
funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 8. Podmioty realizujące na terenie Gminy zadania związane z odbieraniem i zagospodarowaniem
odpadów, zobowiązane są do przestrzegania zasad wynikających z „Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018”, przyjętego uchwałą Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/360/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§ 9. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
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a) sprawowania właściwości 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 na zewnątrz,
b) utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących
się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach,
§ 10. 1. Na terenach nieruchomości służących do użytku publicznego psy mogą być prowadzone tylko na
smyczy. Psy należące do rasy psów dużych, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w obiektach służących do użytku publicznego, a także na terenach
nieruchomości służących do użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery, zieleńce itp. Zebrane
zanieczyszczenia umieszczone w szczelnych nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach należy złożyć w
pojemnikach do zbierania odpadów.
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, które w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi
zwierzętami, ponoszą w razie ich ucieczki koszty ich schwytania, transportu do schroniska, utrzymania i
ewentualnego leczenia w schronisku.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 12. 1. Na terenie Gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
a) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym oraz działów specjalnych
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli prowadzonych na działkach zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi,
c) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej na prywatnych posesjach
jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
a) prowadzić chów w taki sposób, aby ta działalność nie powodowała zanieczyszczenia otoczenia i nie
zagrażała środowisku (hałas, odory),
b) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,
c) usunąć dochody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach
publicznych.
Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia w miarę potrzeby, deratyzacji na
terenie nieruchomości.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenia sanitarne Burmistrz Miasta i
Gminy, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
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Rozdział 9.
Postanowienie końcowe
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXIV/84/2012 Rady Miejska w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i gminy Daleszyce oraz uchwała Nr
IV/5/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.01.2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 16. Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Dziadowicz

