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UCHWAŁA NR XXVIII/182/2016
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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 Piekoszów uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania
i do przekazywania podmiotom odbierającym, następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
3) szkło,
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Oddawanie przez właścicieli nieruchomości odpadów w postaci: przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również zużytych opon
określa § 10 ust. 1.
3. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone, mogą dokonywać kompostowania takich odpadów na własne potrzeby.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w
miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej
zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej.
§ 4. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można
przeprowadzać wyłącznie dla własnych potrzeb, jeżeli:
1) mycie pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska;
2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;
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3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji
ogólnospławnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami albo gromadzone są w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych;
4) ścieki, o których mowa w pkt 3 nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do
kanalizacji deszczowej.
§ 5. 1. Naprawa pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest gdy:
1) wykonywana jest w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości;
2) polega na wykonywaniu doraźnych czynności umożliwiających uruchomienie pojazdu i kontynuowanie
jazdy;
3) nie powoduje zanieczyszczania środowiska,
4) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych
i przekazywane są do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) nie wymaga usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych;
2. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, nie stwarza
uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz 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
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez wyposażenie jej w pojemniki o określonym rodzaju i minimalnej pojemności, zamykane i szczelne,
wyłącznie do tego celu przeznaczone i przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do
ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.
3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) pojemniki o pojemności 110 l;
2) pojemniki o pojemności 120 l;
3) pojemniki o pojemności 240 l;
4) pojemniki o pojemności 400 l;
5) pojemniki o pojemności 660 l;
6) pojemniki o pojemności 1100 l;
7) pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, w zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej o pojemności nie mniejszej niż 120 l;
8) ogólnodostępne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz
opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła), o pojemności nie mniejszej niż 1100l;
9) kosze uliczne, przy drogach publicznych o pojemności nie mniejszej niż 35 l.
4. Dopuszcza się zastosowanie:
1) pojemników o pojemności nie mniejszej niż 60 l w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, jeżeli liczba korzystających z pojemnika nie przekracza dwóch osób;
2) pojemników o pojemności nie mniejszej niż 80 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie
dwuosobowych gospodarstw domowych;
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3) worków do selektywnego zbierania odpadów: papieru, tektury oraz opakowań wielomateriałowych,
tworzyw sztucznych i metali, szkła oraz opakowań ze szkła, w zabudowie jednorodzinnej, o pojemności nie
mniejszej niż 120 l.
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne
pojemników i worków przeznaczonych do:
1) zbierania papieru – kolor niebieski;
2) zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty;
3) zbierania szkła oraz opakowań ze szkła – kolor zielony;
4) zbierania odpadów podlegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – kolor brązowy,
5) zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) lub popiołu – kolor czarny.
§ 7. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów powstających na
terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 11, powinna wynosić
dla:
1) nieruchomości zamieszkałej - co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości;
2) nieruchomości, na której świadczona jest praca - co najmniej 5 l na każdą osobę.
3) pozostałych nie wymienionych wyżej nieruchomości - w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 120 l
na każdą nieruchomość;
4) domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie
mniej niż 120 l na każdy domek lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu łatwo dostępnym, na
terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady. W przypadku braku takiej możliwości, a także na obszarach
trudno dostępnych dla pojazdów odbierających odpady, pojemniki należy wystawiać wyłącznie w dniu odbioru
zgodnym z harmonogramem, w miejscu położonym przy drodze przystosowanej dla tych pojazdów, w sposób
niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym, poprzez ich mycie i dezynfekcję przeprowadzane przynajmniej raz w roku.
3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim stanie
technicznym, uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów na zewnątrz, również pod wpływem wiatru,
deszczu i innych czynników zewnętrznych (np. z pokrywą).
4. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości
zamieszkałej lub na terenie domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, zaleca się zagospodarowywać w kompostowniach przydomowych, we własnym
zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości, zarówno na terenie nieruchomości, na
której jest prowadzone zagospodarowywanie oraz na terenie nieruchomości sąsiednich.
§ 9. Kosze uliczne, wykonane z materiałów trudnopalnych, sprawne technicznie, należy umieszczać wzdłuż
ciągów komunikacyjnych, przy przystankach, placach zabaw, boiskach, świetlicach, a na pozostałych terenach
– w zależności od potrzeb.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru czarnego;
2) papier należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze niebieskim lub
przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
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3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, należy umieszczać w pojemnikach lub workach
do selektywnego zbierania w kolorze żółtym lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
4) szkło oraz opakowania ze szkła, należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania
w kolorze zielonym lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
5) przeterminowane leki należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
6) strzykawki i termometry rtęciowe należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
7) chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
8) zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w Urzędzie
Gminy Piekoszów lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
9) zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki
tych odpadów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać go do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
13) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
14) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
15) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości
zamieszkałej, zaleca się zagospodarować w sposób określony w § 8 ust. 4 lub umieszczać w pojemnikach
lub workach koloru brązowego;
16) popiół należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru czarnego lub przekazać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 11. 1. W celu niedopuszczania do przepełniania pojemników ustala się następującą częstotliwość
pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
b) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
2) dopuszcza się odbiór odpadów, o których mowa w pkt 1 lit. a w okresie od maja do października dwa razy
na miesiąc;
3) odpady gromadzone selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło
oraz opakowania ze szkła), odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
b) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
b) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
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5) dopuszcza się odbiór odpadów, o których mowa w pkt 4 lit. a w okresie od maja do października dwa razy
na miesiąc
6) popiół odbierany jest:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
b) w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
7) popiół odbierany jest w okresie od października do kwietnia.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być systematycznie usuwane w trakcie prowadzonych prac,
nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe – w miarę zapotrzebowania.
§ 12. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki
bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie
nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz
uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na
miesiąc.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. Właściciele nieruchomości powinni kierować się następującymi zasadami zmierzającymi do
minimalizacji powstawania odpadów komunalnych:
1) używania opakowań wielokrotnego użytku;
2) podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania, naprawy, odświeżania lub renowacji
użytkowanych przedmiotów;
3) racjonalny wybór produktów pod względem ilości, zawartości i przydatności oraz unikanie produktów
nadmiernie opakowanych;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości zaleca się
zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych.
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
§ 14. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami.
2. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi
zwierzętami.
3. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób
niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
§ 15. Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe, na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń
pozostawionych przez to zwierzę.
§ 16. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane w sposób
zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli (np. na smyczy, w kagańcu).
§ 17. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w widoczną
tabliczkę ostrzegawczą z czytelną informacją o utrzymywaniu na terenie nieruchomości takiego zwierzęcia,
a w przypadku wyprowadzania go na zewnątrz na smyczy i w kagańcu.
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Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
hodowanych wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:
1) zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymywane na terenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający im
opuszczenie tej nieruchomości;
2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości, nie może być źródłem nieprzyjemnych zapachów i hałasu oraz nie może powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych;
odpady i nieczystości powstające w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich muszą być
gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w miarę
potrzeb.
2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.
3. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów ogólnie dostępnych posiadających wymagane
certyfikaty. Wykonanie deratyzacji powinno być powierzane specjalistycznym firmom.
4. Koszty deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 20. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc:
1) uchwała nr LXIII/432/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2014 w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2014 r. poz. 2121),
2) uchwała nr XIV/92/2015 r. Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę
nr LXIII/432/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2014 w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r.
poz. 2926).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Drogosz

