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Poz. 2138
UCHWAŁA NR XVII/146/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włoszczowie, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa w brzmieniu
załącznika do uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc uchwała Nr XXVII/230/12 z dnia 27
grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Włoszczowa (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 577, 2159).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/146/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Włoszczowa dotyczące:
1) utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
a) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych,
b)

należyte utrzymanie nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) wypełnienia obowiązku z zakresu mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i
warsztatami naprawczymi;
2)
3)

rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)

wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5)

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6)

wymagań dotyczących utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;

7) wskazań obszarów, na których obowiązkowa jest deratyzacja oraz terminie jej wykonywania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych podlegają:
1) odpady surowcowe:
a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
b) szkło bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne,
d) metal,
e) opakowania wielomateriałowe,
2)

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) przeterminowane leki,
4) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i odpady wielkogabarytowe,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe,
8) zużyte opony.
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§ 3. 1. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 1 i 2 zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w
workach lub pojemnikach (w zależności od tego, w co jest wyposażona nieruchomość) z zachowaniem
odpowiedniej kolorystyki lub oznaczeniem właściwym nadrukiem określającym daną frakcję:
1)

kolor niebieski – dla papieru i tektury,

2)

kolor biały – dla szkła bezbarwnego i kolorowego,

3)

kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,

4)

kolor brązowy – dla odpadów ulegających biodegradacji,

5)

kolor szary lub czarny – na pozostałe odpady.

2. Wyselekcjonowane odpady wymienione w § 2 pkt 1 i 2 będą odbierane z nieruchomości według
harmonogramów, przez podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez gminę.
3. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się
unieszkodliwianie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez
kompostowanie pod warunkiem:
1) nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia,
2) zarejestrowania kompostownika w Urzędzie Gminy Włoszczowa, poprzez złożenie informacji w deklaracji.
4. Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi, takie jak: odpady
złomu metali, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne itp. właściciele mogą dostarczać samodzielne i na własny
koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.
5. Przy przyjmowaniu odpadów metali od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, prowadzący
punkt zbierania odpadów obowiązany jest sprawdzić tożsamość osoby przekazującej odpady i wypełnić
formularz zawierający:
a) określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad oraz źródło pochodzenia,
b) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość osoby przekazującej odpady.
§ 4. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów wymienionych w § 2 pkt 3-8 odbywa się na terenie
wszystkich nieruchomości według odrębnych zasad.
2. Wyselekcjonowane:
1) przeterminowane leki – mieszkańcy zwracają w aptekach do specjalistycznych pojemników,
2) zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników,
3) chemikalia i akumulatory – należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było
zidentyfikować ich zawartość lub składać do oznaczonych pojemników,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można
było zidentyfikować jego zawartość, lub jeżeli sprzęt jest znacznych rozmiarów przygotować do odbioru w
miejscu wystawienia pojemników,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą od właścicieli nieruchomości z
terenu nieruchomości („u źródła”),
6) odpady budowlane i rozbiórkowe – są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w
nim odbierane – na indywidualne zgłoszenia.
3. Wyselekcjonowane odpady określone w ust.2 pkt. 1-6 właściciele nieruchomości mogą dostarczyć na
swój koszt do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych na Placu Zakładu Usług
Komunalnych lub składowisku odpadów komunalnych „Kępny Ług” w czasie pracy w/w punktów przez cały
rok.
4. Wyselekcjonowane odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 odbierane będą z terenu nieruchomości
dwa razy do roku w terminach ustalonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.
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5. 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 obowiązujących przepisów prawa.
§ 5. 1. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych powinny być
dostępne dla osób niepełnosprawnych.
2. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka lub pojemnika.
3. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki
uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

sposób, aby

4. Meble i odpady wielkogabarytowe wystawiane są do odbioru, tak jak pozostałe odpady selektywnie
zbierane.
5. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane przez właścicieli do
odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczyć je do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych Właściciel nieruchomości ma
obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u podmiotu uprawnionego.
6. Podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe,
które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane; odpady
niespełniające tej definicji podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną w
wyniku umowy
z właścicielem nieruchomości.
§ 6. 1. Podmioty zobowiązane zapewniają odbiór z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez zawarcie
stosownej umowy z podmiotem uprawnionym:
1) o odbiór ścieków do sieci kanalizacyjnej,
2) o odbiór ścieków ze zbiornika bezodpływowego,
3) o odbiór osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości złożonego u podmiotu, z którym właściciel zawarł umowę w zakresie takiej usługi. Zamówienie
powinno być zrealizowane w ciągu 2 dni od złożenia.
3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji
eksploatacji.
4. Zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

w sposób

5. Rozliczenia za wykonaną usługę następują między podmiotem zobowiązanym a podmiotem
uprawnionym każdorazowo na podstawie wystawionej faktury/rachunku.
§ 7. 1. Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno
odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę
potrzeb.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich
w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie.
3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego
śliskości.
§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu następujących
warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji,
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3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się po spełnieniu
następujących warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych,
2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 9. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) worki o pojemności od 60l do 120l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120l, 240 l, 1100l;
3) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;
4) pojemniki i worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie
zbieranego, o pojemności od 60 do 1100l;
5) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l.
§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób – o pojemności 120l;
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 240l;
3) powyżej 8 osób – o pojemności 240l i 120l
§ 11. Ustala się dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
minimalną pojemność worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów w sposób
selektywny na poszczególne frakcje jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 4 osób – o pojemności 60l;
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – o pojemności 90l;
c) powyżej 8 osób – o pojemności 120l
§ 12. 1. Ustala się 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 zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika
korzysta:
1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 25 osób – o pojemności 1100l;
2) więcej niż 25 osób – o pojemności 1100l x2
2. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów na
zasadach określonych w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników
w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w
wielkości nie mniejszej niż 10 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również
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do innych nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika
do gromadzenia odpadów.
§ 13. 1. Ustala się 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 zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości odpadów:
1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 25 osób – o pojemności 240l;
2) więcej niż 25 osób – o pojemności 1100l.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na
poziomie pojemnika KP 5. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia mebli oraz innych odpadów
wielkogabarytowych na terenie nieruchomości lub na chodnikach albo innym miejscu publicznym położonym
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie mebli oraz
innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów
szczególnych.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić na przydomowych
kompostowniach.
5. Przepisy ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i
odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1
6. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do 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 zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika
przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.
§ 14. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności
szkół, szpitali, jeżeli z takiego urządzenia korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci
korzystający z usług tych instytucji) w liczbie:
1) nie więcej niż 10 – 2 x 240l,
2) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 – 4 x 240l albo 1 x 1100l.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 2.
§ 15. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym – 20l, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego urządzenia;
2) w terenie zabudowanym – od 20l do 70l usytuowane w odległości co najmniej 200m od kolejnego
urządzenia.
2. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenach innych niż publicznie
dostępne nieruchomości, na których usytuowany jest kosz.
§ 16. 1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 10 – 15 rodzaju
minimalnych pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio; do właścicieli nieruchomości prowadzących
ogrody działkowe, § 11 i 12 stosuje się odpowiednio
z zastrzeżeniem, iż do odpadów
biodegradowalnych w zakresie liści i traw (odpady zielone) ustala się minimalny rozmiar pojemnika
przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadów na poziomie 1100l, jeżeli liczba osób korzystających jest
nie mniejsza niż 10 osób.
2. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować
pojemniki określone w § 10.
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3. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane
są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
4. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie
sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.
5. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane
technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

w odpowiednim stanie

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 18. Zabrania się w szczególności:
1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów z
remontów, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,
2) mieszania selektywnie zebranych odpadów, a w szczególności wrzucania baterii, leków, odpadów
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów poremontowych oraz
wielkogabarytowych do pojemników na zmieszane odpady komunalne,
3) ubijania w pojemnikach odpadów zmieszanych, w sposób utrudniający opróżnianie pojemnika oraz
wrzucania do pojemników odpadów mogących uszkodzić pojazd odbierający odpady,
4) przepełniania pojemników na odpady komunalne,
5) spalania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w
miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.
3. Usuwanie odpadów komunalnych następuje z koszy ulicznych ustawionych:
1) w obszarze miasta z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu, w tym

obligatoryjnie w sobotę,

2) na przystankach komunikacji miejskiej z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu,
3) z pozostałych terenów użyteczności publicznej, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu koszy,
jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 co najmniej 1 raz w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 3 - 8 raz na 6 miesięcy.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1 – 2 co najmniej 2 razy w miesiącu.
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§ 21. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
nieruchomości co najmniej raz na cztery miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

z terenu

3. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych,
cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.
§ 22. Odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane z
nieruchomości według harmonogramów przez podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez gminę.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 23. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych
obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).
§ 24. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w
miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów
komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób
selektywny.
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
§ 25. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie
swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i
olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w
kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem.
4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie
dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na
zewnątrz,
2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których
administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska
zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
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Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 26. 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 na terenach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 27. 1. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu (z zachowaniem
środków ostrożności) właściwej trutki, spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości mieszkalnych i
użytkowych, w szczególności: zakładów usługowych, sklepów, magazynów, obiektów gastronomicznych i
przetwórni.
2. Ustala się terminy przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy (co roku) w
terminach: od 15 kwietnia do 15 maja i od 15 września do 15 października oraz każdorazowo na wniosek
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 28. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 29. 1. Mieszkańcy Gminy zobowiązani są do stosowania obowiązków ustalonych
w Regulaminie.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.

