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UCHWAŁA NR XXIV/135/2016
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Dz.U. z 2016 r poz.446) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach Rada Gminy Raków uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków” zwany dalej
regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Raków
z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Raków oraz uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
zmiany uchwały nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak
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Załącznik do
Uchwały nr XXIV/135/2016
Rady Gminy Raków
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raków, zwany dalej „Regulaminem”, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Raków.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2
1. Właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością-zwani dalej ,,właścicielami nieruchomości” prowadzą
selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na ich terenie poprzez wydzielenie
następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikali, zużytych
baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania błota, śniegu i lodu z części nieruchomości
służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu, poprzez ich odgarniecie w miejsce
nie powodujące zakłóceń oraz ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów.

§3
1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza myjniami jest dozwolone pod
warunkiem, że wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i zagrożeń dla
środowiska.
2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi jest
dozwolona, gdy wykonywanie napraw związane jest z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod warunkiem,
ze nie powoduje zanieczyszczeń otoczenia smarami, olejami i innymi substancjami ropopochodnymi
oraz nie stwarza innych zagrożeń dla środowiska.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym

1.
1)
2)
3)

§4
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;
pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;
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4) pojemniki na odpady (KP-7, KP-10) o pojemności od 5,00 m do 10,00 m ;
5) worki z folii LDPE o pojemności od 60 litrów do 120 litrów oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadów;
6) kosze uliczne o pojemności od 35 litrów do 50 litrów.
2. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki oznaczone
odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów komunalnych:
1) zielony- na szkło,
2) żółty- na tworzywa sztuczne,
3) niebieski – na papier,
4) czerwony- na metale,
5) brązowy- na odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
odpady zielone,
6) szary- na odpady wielomateriałowe.

1.

2.

1.
2.

3.
4.

§5
Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów uwzględniając
następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych – 20 litrów miesięcznie na mieszkańca, jednak nie mniej niż pojemnik
o pojemności 120 litrów;
2) dla budynków wielolokalowych – 20 litrów miesięcznie na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów;
3) dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe – 20 litrów na każdego wypoczywającego, jednak nie mniej niż pojemnik
o pojemności 120 litrów;
4) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej
z zastrzeżeniem pkt od 5) do 9) – 20 litrów miesięcznie na każdego pracownika, jednak nie mniej
niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;
5) dla przedszkoli - 10 litrów miesięcznie na każde dziecko, ucznia i pracownika jednak nie mniej niż
pojemnik o pojemności 240 litrów;
6) dla szkół- 10 litrów miesięcznie na każde dziecko, ucznia i pracownika jednak nie mniej niż
pojemnik o pojemności 240 litrów;
7) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż pojemnik
o pojemności 120 litrów;
2
8) dla obiektów handlowych - 10 litrów na każde 20 m powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż
pojemnik o pojemności 120 litrów;
9) dla lokali gastronomicznych, obiektów handlowych, ośrodków wypoczynkowych, turystycznych,
pensjonatów, hoteli itp. prowadzących działalność nad zbiornikiem wodnym Chańcza – minimum
jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na każdy punkt;
10) dla pól namiotowych, biwakowych – jeden pojemnik KP-7 na każde pole,
11) dla gospodarstw agroturystycznych – minimum jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każde
5 miejsc noclegowych.
W przypadku, gdy w obiektach i na terenie, o których mowa w ust. 1 pkt 7,8,9 jest prowadzona
sprzedaż artykułów spożywczych należy dodatkowo, na zewnątrz obiektu, od strony wejścia klientów,
ustawić kosze na śmieci.
§6
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać w granicach nieruchomości,
z której zbierane są odpady lub bezpośrednio przy ogrodzeniu.
Kosze uliczne na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz na
innych terenach użytku publicznego winny być wykonane z trwałego materiału odpornego na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Odległość między koszami ulicznymi rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana
do panującego na terenie ruchu pieszego.
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i zgodnie z ich
przeznaczeniem dlatego też nie należy:
1) spalać w pojemnikach na odpady komunalne, jakichkolwiek odpadów,
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2)

gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, popiołu i żużlu, gruzu
budowlanego, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych i innych
niebezpiecznych,
3) wykorzystywać przez prowadzących działalność gospodarczą koszy ulicznych do składowania
i gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej,
4) wykorzystywać koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych w indywidualnych
gospodarstwach domowych lub obiektach służących turystyce i rekreacji.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

1.

2.

3.
4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§7
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
Właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób selektywny pozbywają się
tych odpadów ze swojej nieruchomości w następujący sposób:
1) zmieszane odpady komunalne, pozostałości po segregacji należy gromadzić w odrębnym
pojemniku lub worku. Odpady te odbierane będą z nieruchomości przez podmiot uprawniony;
2) odpady typu szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe gromadzić
należy w osobnych pojemnikach lub workach oznaczonych odpowiednimi kolorami. Odpady te
odbierane będą z nieruchomości przez podmiot uprawniony;
3) odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone
mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku. W przypadku braku takiej możliwości
odpady te należy gromadzić w pojemniku lub worku. Odpady te odbierane będą z nieruchomości
przez podmiot uprawniony;
4) popiół należy gromadzić w pojemnikach do tego przystosowanych. Odpad ten będzie odbierany
z nieruchomości przez podmiot uprawniony. Odpad ten właściciele nieruchomości mogą również
oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK-U),
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
odbierane będą bezpośrednio z posesji w formie tzw. ,,wystawki” przez podmiot uprawniony.
Odpady te właściciele nieruchomości mogą również oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK-U),
6) przeterminowane leki należy umieszczać w punktach do tego wyznaczonych zlokalizowanych
w aptekach, placówkach zdrowia. Odpady te można również oddać bezpłatnie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
7) chemikalia należy oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
8) zużyte baterie i akumulatory można przekazać do punktów ich zbierania lub bezpłatnie dostarczyć
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
9) odpady budowlane lub rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie
domowym mogą być oddane bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
Właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny gromadzą odpady
w pojemnikach lub workach. Odpady te odbierane będą z nieruchomości przez podmiot uprawniony.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą dostarczać
następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:
odpady opakowaniowe z papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań
wielomateriałowych,
zużyte baterie i akumulatory,
odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych ( świetlówki, opakowania po farbach,
chemikalia),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
popiół,
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8) odpady zielone,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe.
§ 8
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będzie
odbywał się z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne ( pozostałości po segregacji) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu przy
czym w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
2) odpady segregowane: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; przy czym w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień nie rzadziej
niż 1 raz na miesiąc:
3) odpady ulegające biodegradacji , odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady
zielone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
4) popiół nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie od 15 października do 15 kwietnia każdego
roku;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony
nie rzadziej niż 1 raz na pół roku;
2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne będzie odbywał się z następującą
częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne ( pozostałości po segregacji) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy
czym w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) odpady segregowane: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, przy czym w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień nie rzadziej
niż 1 raz w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady
zielone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
4) popiół nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie od 15 października do 15 kwietnia każdego
roku;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony
nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.
3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
ustala się:
1) raz na dwa tygodnie, przy czym w miesiącach lipiec, sierpień raz w tygodniu;
2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem
mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
3) usuwanie odpadów z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż trzy razy w roku.
§ 9
1. Właściciele nieruchomości nie posiadający podłączenia do sieci kanalizacyjnej mają obowiązek
opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię, a częstotliwość ta powinna być zależna od
ilości zużytej wody i pojemności zbiornika, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych wynika z ich instrukcji
obsługi, której należy przestrzegać.
3. Ustabilizowane osady ściekowe mogą być wykorzystywane do celów rolniczych wyłącznie
z oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy Raków.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 10
Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i gospodarowaniem odpadów są
zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
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Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018 uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 11
1. Zgodnie z wykazem funkcjonujących i planowanych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych na terenie województwa świętokrzyskiego gmina Raków została przyporządkowana do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie / region 5/ .
2. W przypadku awarii regionalnej instalacji lub niemożliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn
wyznacza się instalację zastępczą określona w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego.
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
§ 12
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia
starania aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. Ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
§ 13
1. Z wyłączeniem osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub korzystających z psów
przewodników, zgodnie z przepisami odrębnymi, posiadacze zwierząt usuwają zanieczyszczenia
odzwierzęce powstałe na terenach użytku publicznego.
2. Pozostawienie zwierząt domowych bez uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w
przypadku nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający zwierzętom domowym jej
opuszczenie i wykluczający dostęp osób trzecich.

§ 14
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 15
1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:
a)
istniejących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym oraz działów
specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
b)
przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz małych zwierząt np. królików prowadzonego na
działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,
c)
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do:
a) prowadzenia chowu w taki sposób, aby ta działalność nie powodowała zanieczyszczenia otoczenia
i nie zagrażała środowisku ( hałas, odory),
b) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego opuszczenia przez zwierzęta
gospodarskie,
c) usuwania odchodów zwierzęcych, resztki karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach
i innych miejscach publicznych,
d) usuwania powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości w sposób nie
powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–7–

Poz. 2086

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni lub insektów.
2. Deratyzację na terenach miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zsypów i pomieszczeń zsypowych,
korytarzy piwnicznych, studzienek przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, należy przeprowadzać
prewencyjnie co najmniej raz w roku w październiku oraz na polecenie organów przy użyciu środków
gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 17
Nadzór i kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje wójt, który może
zwrócić się do Policji o pomoc przy przeprowadzaniu odpowiednich czynności kontrolnych.

