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UCHWAŁA NR XXV/212/16
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łagów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z
2013r. poz.21 z późn.zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2016r. poz.
672 z późn.zm.)
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną
przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina posiada obowiązek wyposażenia
wszystkich nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki
foliowe przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny.
2. Wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych oraz zamieszkałych, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza w wyniku, której powstają odpady komunalne, w urządzenia służące do gromadzenia
odpadów (pojemniki, worki) należy do właścicieli nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
obszarze nieruchomości, a przedsiębiorca do selektywnego odbierania następujących rodzajów odpadów:
1. papier i tektura;
2. tworzywa sztuczne,
3. szkło,
4. opakowania wielomateriałowe,
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5. metal.
4. Powstające na nieruchomości odpady komunalne tj.:
1. przeterminowane leki i chemikalia,
2. zużyte baterie i akumulatory,
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5. zużyte opony,
6. odpady zielone,
7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8. papier i tektura,
9. tworzywa sztuczne,
10. szkło,
11. odpady wielomateriałowe,
12. popiół
- właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddawania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych utworzonego na terenie gminy Łagów.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
powstające na w terenie nieruchomości zamieszkałych odbierane są bezpośrednio z nieruchomości przez
podmiot wybrany w drodze przetargu przez Gminę.
6. Dopuszcza się gromadzenie 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 oddawanie odpadów z metali do punktów skupu złomu.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zabezpieczenia części nieruchomości służących do
użytku publicznego poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń. Uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu
pieszym i pojazdów.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone w niżej wymienionych przypadkach:
1) ścieki odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych,
2) czynności nie spowodują zanieczyszczeń środowiska oraz będzie wykonane przy użyciu środków
ulegających biodegradacji.
3. Właściciel samochodu może dokonać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w
obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby
oraz uciążliwości dla otoczenia.
§ 4. Dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych na terenie
nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby w sposób nie powodujący uciążliwości dla
nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 3.
Rodzaj 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 zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych służą
wolnostojące pojemniki spełniające normy techniczne o pojemności minimalnej 120 litrów. Pojemniki winny
posiadać klapę w celu ich zamykania.
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2. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami
wielolokalowymi służą wolnostojące pojemniki, które zapewnią pojemność minimalną, stanowiącą iloczyn 120
litrów i liczby lokali w tym budynku.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych i zamieszkałych, na
których odpady powstają również wskutek prowadzenia działalności gospodarczej służą urządzenia do
zbierania odpadów o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniejsze niż o
pojemności 120 litrów.
4. Liczba pojemników, worków, koszy powinna być dostosowana do liczby osób zamieszkujących
nieruchomość oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobu odbierania tych
odpadów.
5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbieranie odpadów na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:
a) pojemniki na odpady o pojemności - 120 l, 240 l, 1100 l,
b) worki na odpady do selektywnej zbiórki o pojemności – 80 l, 120 l
c) pojemniki na odpady ( KP5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3
d) kosze uliczne o pojemności – 35 l – 60l,
e) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
6. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
na terenach służących do użytku publicznego należy stosować pojemniki wykonane z materiałów niepalnych
zamocowane na stałe. Pojemniki winny być rozmieszczane na przystankach komunikacji zbiorowej oraz w
ciągu chodników.
7. Kosze do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach służących do użytku publicznego np.
placówkach handlowych i usługowych, szkolnych, gastronomicznych i innych powinny być usytuowane w
miejscach dużej koncentracji ruchu, a w szczególności przy wejściu do obiektu.
§ 6. 1. Odpady, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do tego
celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach tj.:
1) niebieskich - z przeznaczeniem na papier i tekturę o pojemności 80 l – 120 l,
2) żółtych – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe o
pojemności 80 l – 120 l,
3) zielonych – z przeznaczeniem na szkło o pojemności 80 l – 120 l,
4) brązowych – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 80 l – 120l.
2. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek utrzymania urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez mycie i
dezynfekcję.
3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w miejscach i
sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego.
4. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być
dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych oraz w sąsiedztwie przystanków
komunikacyjnych.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, gorącego popiołu
i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, także odpadów
powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, zgodny z harmonogramem, gwarantujący zachowanie czystości i
porządku na terenie nieruchomości oraz zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.
2. Zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami i w miejscach przypadkowych jak
również pozbywania się odpadów z nieruchomości w sposób inny niż wskazany w niniejszym regulaminie.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, tzn. wystawienie pojemników i worków na granicy
nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc
przeznaczonych do ruchów pojazdów samochodowych oraz pieszych, w miejsce umożliwiające swobodny do
nich dojazd przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu gminy.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się w sposób określony w niniejszym §
zmieszanych odpadów komunalnych jak i selektywnie zebranych co najmniej 1 raz w miesiącu.
5. Na nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których prowadzenia jest działalność
gospodarcza w wyniku, której powstają odpady komunalne odbioru odpadów komunalnych dokonuje
uprawniony podmiot w oparciu o indywidulaną umowę zawartą z właścicielem nieruchomości z
częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
powinny być gromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem
ich odbioru w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Odbiór ww. odpadów
odbywać się w ramach półrocznych zbiórek.
7. Odpady gromadzone w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takie jak:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) zużyte opony,
6) odpady zielone,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe
8) papier i tektura,
9) tworzywa sztuczne,
10) szkło,
11) odpady wielomateriałowe,
12) popiół
- właściciele nieruchomości przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
utworzonego na terenie Gminy we własnym zakresie.
8. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów użytku publicznego powinno się odbywać wg potrzeb z
częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku.
9. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez wyspecjalizowane firmy
posiadające zezwolenie Wójta Gminy Łagów. Zbiorniki te powinny być opróżniane z częstotliwością
zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości
zużytej wody. Firma odbierająca nieczystości ciekłe powinna wystawić właścicielowi nieruchomości fakturę
potwierdzającą odbiór odpadów, którą właściciel nieruchomości powinien przechowywać przez okres 2 lat.
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10. 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 Łagów dokumenty potwierdzające realizację usługi.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczone do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Łagów, powinny być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK).
2. Zgodnie z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2012-2018”, przyjętego Uchwała Nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r., Gmina Łagów została uwzględniona w 2 regionie gospodarki
odpadami komunalnymi. Podmioty realizujące na terenie gminy Łagów zadania związane z odbieraniem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych winny przestrzegać zapisów w/w planu.
3. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie 2 jest Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi
§ 9. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) wykonywanie szczepień ochronnych,
2) stały, skuteczny dozór nad tymi zwierzętami, sprawowanie właściwej opieki nad tymi zwierzętami,
3) wyprowadzanie psów na uwięzi, a psy raz uznawanych za agresywne dodatkowo w kagańcu,
4) wyprowadzanie psów tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem
5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu
rozkładowi torbach, mogą być wyrzucane do koszy ulicznych; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,
3. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są ponadto do:
1) nie pozostawiania psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu,
2) nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów – przewodników,
3) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.
4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i
wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furki
wejściowej na teren posesji, na której utrzymywane jest zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi.
§ 10. 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
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§ 11. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy Łagów w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 12. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory, zanieczyszczenie otoczenia,
2) usunąć odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i innych miejscach
publicznych,
3) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie.
Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 13. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni lub
insektów, w terminie 14 dni od chwili stwierdzenia wystąpienia gryzoni i insektów.
2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 14. Tracą moc uchwały: Nr XXXVII/207/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów, Nr XLI/265/13 Rady Gminy Łagów z
dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Łagów oraz UCHWAŁA Nr XXII/187/16 Rady Gminy Łagów z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie
zmiany uchwały nr XXXVII/207/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w
życie w terminie 14 – tu dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łagów
mgr Marek Bartkiewicz

