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UCHWAŁA NR XIX/128/2016
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w
Jędrzejowie Rada Gminy Wodzisław uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław w brzmieniu
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wodzisław.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzisław.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław
Stanisława Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/128/2016
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzisław
dotyczące:
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienia
przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz zużytych opon a także odpadów
zielonych;
2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
3) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
4) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
5) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
7) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
8) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;
9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2016r., poz. 250)
2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.)
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1688)
4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2013r., poz. 856)
5) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z 29 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007r., poz. 133,
921)
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250),
2) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
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a także inne podmioty władające nieruchomością – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone do trwałego
przebywania osób w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
4) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod
działalność gospodarczą, działalność handlową, usługową, oświatową, urzędy, lokale gastronomiczne,
5) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
jednorodzinne,
6) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne,
7) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach,
8) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w
charakterze jego towarzysza – zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
9) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Wodzisław,
10) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach,
11) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt
24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
12) punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone
miejsca na terenie Gminy, w których są odbierane odpady według poszczególnych frakcji,
13) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach,
14) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące część roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także targowisk, z wyłączeniem odpadów
z czyszczenia ulic i placów - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.,
15) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
16) odpadach niesegregowanych – należy przez to rozumieć zmieszane odpady komunalne,
18) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy przez to rozumieć
frakcje odpadów pochodzących z budów, remontów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na
budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej,
18) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone
uchwałą Rady Gminy Wodzisław na podstawie art. 6k ust. 1 i 3 ustawy.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników lub worków w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
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2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w ramach
zorganizowanego przez Gminę systemu gospodarowania odpadami i zapewniają prowadzenie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości poprzez wydzielenie następujących
frakcji odpadów:
1) papieru i tektury;
2) metalu;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) opakowań wielomateriałowych;
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji;
7) chemikaliów i przeterminowanych leków;
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.
3. Wyselekcjonowane odpady wymienione w ust. 2 pkt 1 – 6 będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości
według harmonogramów, przez podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez
Gminę.
4. Ponadto wyselekcjonowane odpady wymienione w ust. 2 pkt 9 – 11 odbierane będą z nieruchomości dwa
razy do roku w terminach ustalonych harmonogramem i podanym do publicznej wiadomości.
5. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przyjmowane są przez cały rok
frakcje odpadów selektywnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-12, powstałe na nieruchomościach na
których zamieszkują mieszkańcy.
6. Właściciele nieruchomości w celu wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów mogą korzystać
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel
nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Od właścicieli nieruchomości, będą odbierane wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu
oraz zostały wykonane samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.
8. Spalanie odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z
późn. zm.).
§ 4. 1. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym w gospodarstwach rolnych następuje zgodnie z
zasadami powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w
pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi
odpadami określają odrębne przepisy.
§ 5. 1. W zakresie gospodarki ściekowej właściciele nieruchomości mają obowiązek:
1) podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej bez zbędnej zwłoki;
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2) w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
gromadzenie ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków odpowiadającej wymogom przepisów
odrębnych lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych i ich wywóz przez uprawnione
podmioty na oczyszczalnie ścieków. Zbiorniki bezodpływowe powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w przepisach odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016r., poz. 290).
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika na ścieki, a
także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.
3. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków rozlicza się
zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
2. Oczyszczenie z błota, śniegu, lodu powinno być realizowane przez odgarnięcie w miejsce nie
powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. Należy również podjąć działania powodujące usunięcie lub
ograniczenie śliskości chodnika.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania niezwłocznie sopli i nawisów śnieżnych z dachu,
rynien i innych części budynku stwarzających zagrożenie dla przechodniów, w sposób niepowodujący zakłóceń
w ruchu pieszym i pojazdów.
4. Inne zanieczyszczenia z chodników i nieruchomości służących do użytku publicznego należy usuwać
niezwłocznie.
5. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do dbania o czystość i estetykę ścian budynków, ogrodzeń
oraz innych urządzeń, w szczególności poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń, napisów i
rysunków.
2. Afisze, reklamy, ogłoszenia itp. nie mogą być umieszczone w miejscach publicznych do tego nie
wyznaczonych.
§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod następującymi
warunkami:
1) niezanieczyszczania środowiska, w szczególności wód i gleby,
2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
3) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod następującymi warunkami:
1) niezanieczyszczania środowiska, a w szczególności wód, gleby i powietrza;
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;
3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaj 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
§ 9. 1. Odpady komunalne powstające na terenie Gminy, muszą być gromadzone w pojemnikach
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości płynne, powstające
na terenie nieruchomości, winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni, bądź
do szczelnych zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych
przepisów.
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2. Właściciele nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek wyposażyć
nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z
nieruchomości.
3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości
powinny być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez
podmiot uprawniony.
§ 10. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemości pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 120l, 240l, 1100l i pojemniki KP-7 o pojemności 6500l
– 7000l,
2) worki na odpady niesegregowane o pojemności od 60l do 120l,
3) pojemniki i worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego
rodzaju odpadu selektywnie zebranego o pojemności 120l, 240l,
4) kosze uliczne o pojemności od 10l do 30l.
2. Ilość oraz pojemność pojemników musi być indywidualnie dostosowana do liczby osób, częstotliwości i
sposobu pozbywania się ich z nieruchomości.
§ 11. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów określa się następującą kolorystykę pojemników oraz
worków:
1) pojemniki i worki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier,
2) pojemniki i worki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,
3) pojemniki i worki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe,
4) pojemniki i worki w kolorze brązowym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
2. Dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji i odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości.
3. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania
odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 12. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
niesegregowanych, uwzględniając następujące normy:
1) średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym przypadających na
jednego mieszkańca w ilości 60 litrów/miesiąc,
2) określa się minimalną pojemność pojemnika na każdą nieruchomość na 120 litrów.
2. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby
mieszkańców i cyklu wywozu.
3. W zakresie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne
ustala się minimalne normy:
1) dla szkół i przedszkoli – 3l na każdego ucznia i pracownika,
2) dla lokali handlowych – 50l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120l
na każdy lokal,
3) dla lokali gastronomicznych – 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120l
na każdy lokal,
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych, sklepów, biur, urzędów, gabinetów
lekarskich, aptek i punktów aptecznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej – 10 l na osobę, lecz
nie mniej niż jeden pojemnik 120l na każdy lokal,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–7–

Poz. 2132

5) dla ogródków działkowych – 30l miesięcznie na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i
3l miesięcznie poza tym okresem,
6) dla pozostałych nieruchomości określa się minimalną wielkość pojemnika 120l na każdą nieruchomość.
§ 13. 1. Miejsca użyteczności publicznej, wyposażone są przez właścicieli nieruchomości w kosze uliczne,
zgodnie z następującymi zasadami:
1) kosze rozmieszcza się przy głównych ciągach komunikacyjnych, w szczególności przy, przystankach
komunikacyjnych, w parkach i miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych;
2) kosze powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się odpadów pod wpływem czynników
zewnętrznych (wiatr, deszcz);
3) kosze na śmieci powinny być systematycznie opróżniane, z częstotliwością taką by nie dopuścić do ich
przepełnienia.
2. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych przy drogach
publicznych na obszarze Gminy Wodzisław, należy do obowiązku Gminy.
§ 14. Ustala się standardy utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym:
1) pojemniki na odpady powinny być utrzymane w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystnie z
nich mogło odbywać bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników;
2) pojemniki i kosze powinny być utrzymane w czystości i dezynfekowane nie rzadziej niż raz na kwartał w
taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej
czynności.
§ 15. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne nie służą do gromadzenia: śniegu, lodu, gorącego popiołu,
żużlu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.
2. Pojemniki i worki na odpady komunalne nie służą do spalenia w nich jakichkolwiek odpadów
komunalnych.
3. Obowiązki określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych na drogach
publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 16. 1. Gromadzenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez odbierającego
odpady.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości,
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są wystawić pojemniki przed wjazdem na teren nieruchomości
najpóźniej w dniu odbioru odpadów komunalnych do godziny 700.
3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w
sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy
odrębne.
§ 17. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą:
1) z terenu sołectwa Wodzisław oraz w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu,
2) z pozostałej części Gminy Wodzisław – 1 raz w miesiącu,
2. Odpady segregowane – 1 raz w miesiącu
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3. Przeterminowane leki należy przekazywać systematycznie do aptek, które dysponują odpowiednimi
pojemnikami.
4. Zużyte baterie należy zwracać do pojemników znajdujących się na terenie szkół oraz Urzędu Gminy.
5. Chemikalia należy dostarczać według potrzeb właścicieli do PSZOK.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać według potrzeb właścicieli do PSZOK lub
oddać podczas zorganizowanej przez gminę dwa razy w roku mobilnej zbiórki odpadów komunalnych.
7. Meble, zużyte opony i odpady wielkogabarytowe należy przekazać według potrzeb właścicieli do
PSZOK lub oddać podczas zorganizowanej przez gminę dwa razy w roku mobilnej zbiórki odpadów
komunalnych.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenie.
9. Opróżnianie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
10. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych tak, aby nie dopuszczać do ich przepełnienia.
§ 18. 1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:
1) opróżnianie koszy ulicznych oraz pojemników – wg potrzeb,
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na zgłoszenie zarządzającego cmentarzem.
2. Spowodowane zanieczyszczenia drogi publicznej lub innej nieruchomości należy usunąć niezwłocznie.
3. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki
§ 19. 1. Odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone należy
przekazywać obowiązkowo do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu 3, w którym znajduje się Gmina Wodzisław.
2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych winno podlegać następującym zasadom:
1) zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
2) ograniczający masę odpadów składowanych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi
zwierzętami, w tym dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawienia ich bez nadzoru.
3. Utrzymujący zwierzęta domowe jest zobowiązany do przestrzeganie obowiązku szczepień ochronnych
przed chorobami stanowiącymi zagrożenie w środowisku i okazywanie dowodów powyższych szczepień na
żądanie służb kontrolnych.
§ 21. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne lub w inny sposób
zagrażających otoczeniu – w kaganiec,
2) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu
– w nałożonym kagańcu,
3) zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko
wtedy, gdy pies ma założony kaganiec, a jego właściciel zapewnia pełną kontrolę nad zachowaniem psa,
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4) psów ras uznawanych za agresywne określonych w odrębnych przepisach lub w inny sposób zagrażających
otoczeniu nie wolno spuszczać z uwięzi.
2. Do obowiązków wszystkich osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) stały i skuteczny dozór,
2) niewprowadzanie zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej z wyjątkiem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt,
3) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego celu
wyznaczonych gdy jego właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem,
4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w
obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 22. 1. Ochrona nad bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest
przez Gminę poprzez ich wyłapywanie i przekazywanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym
Gmina Wodzisław ma podpisaną umowę. Zasady i warunki wyłapywania zwierząt określa uchwała w sprawie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wodzisław”.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
§ 23. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich dla potrzeb własnych, na terenach
wyłączonych z produkcji rolnej pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie są zobowiązani do:
1) utrzymania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;
2) utrzymanie zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie powodujący
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
3) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i
innych miejscach publicznych,
4) posiadania budynków gospodarskich spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami
budowlanymi.
3. Ule pszczele należy ustawić w odległości co najmniej 10m od granic nieruchomości w taki sposób, aby
wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i zasady jej przeprowadzania
§ 24. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia w miarę potrzeby deratyzacji na
terenie nieruchomości.
2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku kalendarzowym w następujących terminach:
1) marzec-kwiecień
2) październik-listopad.
3. Koszty przeprowadzania deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 25. Nadzór i kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt
Gminy Wodzisław.

