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UCHWAŁA NR XVIII/176/16
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1, 2 i 2a 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 Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, Rada Gminy Krasocin uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
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7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstających na nieruchomości
odpadów komunalnych oraz do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących następujące
frakcje odpadów:
1) papier i tektura;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło w tym opakowania szklane;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
12) zużyte opony;
13) odpady zielone;
14) popiół.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić
niezwłocznie od chwili ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów zbieranych selektywnie z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt c.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek powinien być zrealizowany poprzez:
- odgarnięcie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub
pojazdów;
- podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i zagrożenia dla
środowiska.
2. Drobne naprawy jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, mogą być wykonywane pod warunkiem, że
wykonywanie tych czynności nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i wody.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
a) worki na odpady o pojemności 120L;
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b) pojemniki na odpady o pojemności od 120L do 1100L;
c) pojemniki (kontenery) na odpady o pojemności od 2m3 do 10m3;
d) pojemniki lub worki na odpady o odpowiednio zastosowanej kolorystyce dla danej frakcji odpadów lub
oznaczone właściwym nadrukiem oznaczającym daną frakcję odpadów, o pojemność: 120L, 240L lub
1100L;
e) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 20L.
§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych, które nie są w
sposób selektywny zbierane i odbierane z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych, a z takiego pojemnika korzysta:
a) od 1 do 4 osób – o pojemności 120L;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 240L;
c) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – o pojemności 240L i 120L.
2. Dopuszcza się stosowanie do zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (zmieszany)
inną konfigurację pojemników, niż została określona w ust. 1 przy zachowaniu pojemności określonej w ust. 1.
3. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą
być używane worki w kolorze czarnym o pojemności 120L, zakupione przez mieszkańców.
§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, iż minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów w
sposób selektywny, na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych
na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 6 i 13 - 14.
2. Do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, należy stosować worki o następujących
kolorach:
a) kolor niebieski - z przeznaczeniem na papier, tektura – nie mniej niż 120L na właściciela nieruchomości;
b) kolor zielony - z przeznaczeniem na szkło w tym opakowania szklane białe i kolorowe – nie mniej niż 120L
na właściciela nieruchomości;
c) kolor żółty - z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne (w tym PET), opakowania wielomateriałowe –
nie mniej niż 3szt. po 120L na właściciela nieruchomości;
d) kolor brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone - nie mniej niż 120L
na właściciela nieruchomości;
e) kolor szary - z przeznaczeniem na popiół - nie mniej niż 120L na właściciela nieruchomości.
3. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie
nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi, w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru
ww. odpadów. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim
nie może naruszać przepisów szczególnych.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i
13, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach.
§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju
budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (zmieszanych),
jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 16 osób – 2 szt. o pojemności 240L;
2) nie mniej niż 17 osób i nie więcej niż 24 osoby – 3 szt. o pojemności 240L;
3) nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 1100L;
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4) nie mnie niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – o pojemności: 1100L i 1 szt. 120L;
5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – o pojemności: 1100L i 1 szt. 240L;
6) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – o pojemności: 1100L i 2 szt. po 240L;
7) nie mniej niż 46 osób i nie więcej niż 50 osób – o pojemności: 1100L i 3 szt. po 240L;
8) nie mniej niż 51 osób – 2 szt. o pojemności 1100L.
2. Dopuszcza się stosowanie do zbierania i obierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny
(zmieszany) inną konfigurację pojemników, niż została określona w ust. 1 przy zachowaniu pojemności
określonej w ust. 1.
3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do zbierania i odbierania odpadów
na zasadach określonych w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (zmieszany), dla właścicieli
nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są
gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć
pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również do
innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru
pojemników do gromadzenia odpadów.
§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych,
jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania i odbierania odpadów selektywnie zbieranych, musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich
wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz 13 i 14. Odpady
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz 13 i 14 należy zbierać w pojemnikach w następujący sposób:
1) tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe oraz metal w pojemnikach koloru żółtego,
nie mniej niż 1100L na właściciela nieruchomości;
2) szkło, w pojemnikach koloru zielonego, nie mniej niż 1100L na właściciela nieruchomości;
3) papier, w pojemnikach koloru niebieskiego, nie mniej niż 1100L na właściciela nieruchomości;
4) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, nie mniej niż 1100L na właściciela nieruchomości;
5) popiół, w pojemnikach koloru szarego, nie mniej niż 1100L na właściciela nieruchomości.
2. Dopuszcza się możliwość zbierania i odbierania odpadów wielkogabarytowych na terenie
nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi, w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru
ww. odpadów. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może
naruszać przepisów szczególnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§ 11. Zabrania się zbierania do pojemników i worków na odpady komunalne odpadów niezgodnych z ich
przeznaczeniem, a także śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu.
§ 12. Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie pojemników we właściwym stanie
porządkowym, technicznym i sanitarnym.
§ 13. Obowiązki dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
należą do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jeżeli umowa na
odbiór odpadów komunalnych tak stanowi.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których prowadzona jest działalność handlowa,
usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązani są do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów o minimalnej
pojemności nie mniejszej niż 120L na nieruchomość, z zastrzeżeniem, iż minimalna pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania i odbierania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, musi zapewnić
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zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1-6 oraz 13 i 14.
2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności
w danym dniu;
3) selektywnego zbierania odpadów:
a) komunalnych, według zasad niniejszego regulaminu;
b) innych pochodzących z produkcji, według zawartych odrębnych umów.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady
komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Krasocin.
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, ponieważ budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości
ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Krasocin w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do:
a) udokumentowania w formie umowy, korzystania z usług przedsiębiorców posiadających zezwolenia na
prowadzenie przedmiotowych usług;
b) okazania dowodów uiszczania opłat.
4. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna gwarantować ich nieprzepełnienie.
5. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
§ 16. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
a) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz na dwa miesiące,
b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu,
2) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):
a) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej cztery razy w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gastronomiczną, usługową lub hotelarską, a także
podmioty użyteczności publicznej obowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych, Przedsiębiorcy,
który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krasocin.
1) Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli
nieruchomości prowadzących działalność określona w ust. 2:
a) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany) - co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny - co najmniej raz w miesiącu.
3. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy w parkach, przystankach i na peronach następuje według
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 17. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki i worki Przedsiębiorcy odbierającemu odpady
przed posesję, w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 18. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych,
dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w Planie Gospodarki
Odpadami dla województwa świętokrzyskiego, czyli przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu
materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych
i innych odpadów.
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
§ 19. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do
zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by
zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy, reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy Krasocin w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań,
by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia;
2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;
3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych
nieczystościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;
4) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Obowiązek nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników lub opiekunów.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.
Rozdział 8.
Rozdział8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości związane z produkcją,
handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych.
2. Deratyzacje należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku w terminach:
1) od 15 marca do 1 kwietnia;
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2) od 15 listopada do 1 grudnia.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 23. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny na
podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Krasocin.
§ 24. Traci moc uchwała Rady Gminy Krasocin Nr XLIII/375/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia
2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

