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UCHWAŁA NR XIV/18/2016
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kluczewsko- stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/52/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kluczewsko, zmienionej
Uchwałą Nr XIX/17/2013 z dnia 26.04.2013 roku oraz Nr XXIX/32/2014 z dnia 30.09.2014 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Strychalski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/18/2016
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 30 czerwca 2016 roku

R E G U LAM I N
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko, zwany dalej
„Regulaminem”, określa obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie gminy związane z
utrzymaniem czystości i porządku w szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz opakowań po środkach ochrony
roślin,
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 pojemników przeznaczonych do zabierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym przy uwzględnianiu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) częstotliwości i 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;
7) wyznaczonych obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzenia.
§ 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 (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391);
2) nieruchomości – należy rozumieć zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe,
3) nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do
trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
4) nieruchomości niezamieszkałe – należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod
działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową,
5) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować
obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku,
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6) budynek mieszkalny jednorodzinny – to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość,
7) budynek zamieszkania zbiorowego – to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe;
8) zabudowa jednorodzinna – to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków
wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
9) zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki
wielorodzinne;
10) zabudowa zagrodowa – to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz
w gospodarstwach leśnych;
11) nieruchomość użyteczności publicznej – to teren lub budynek przeznaczony dla administracji
publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
drogowym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy i socjalny;
12) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy
rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów;
13) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dalej: WPGO) – należy przez to
rozumieć Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami wprowadzony uchwałą nr
XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012 – 2018 i następujące w nim zmiany;
14) gospodarowanie odpadami – należy przez to rozumieć zbieranie, odbieranie oraz
odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
15) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć
stawki ustalane uchwałą Rady Gminy w Kluczewsku na podstawie upoważnień ustawowych;
16) deklaracja – należy przez to rozumieć wypełnioną przez właściciela nieruchomości ankietę
według wzoru ustalonego uchwałą Rady Gminy, w celu ustalenia opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów.
17) selektywne zbieranie – należy przez to rozumieć zbieranie odpadów
charakteryzujących się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;
18) punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone
miejsca na terenie gminy, w których są odbierane odpady według poszczególnych frakcji;
19) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
20) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego
rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
21) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady
zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz
części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych;
22) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających
biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów
zielonych;
23) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2212

opakowania wielo-materiałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła,
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;
24) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów
pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub
których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;
25) odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć, jako frakcje składające się na odpady
komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania
po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące
z domu;
26) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na
terenie Gminy Kluczewsko, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kluczewsko dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od
rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;
27) region gospodarki odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć określony w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący, co najmniej 150 000 mieszkańców;
28) regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć
zakład gospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego, przez co najmniej 120 000
mieszkańców, spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii;
29) nieczystościach ciekłych – należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
30) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
31) stacjach zlewnych – należy to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
32) zwierzętach domowych – należy rozumieć, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub
przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla
osobistej przyjemności i dla towarzystwa;
33) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w
celach hodowlanych i produkcyjnych;
34) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;
35) podmioty uprawnione – należy przez to rozumieć:
a) przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b) przedsiębiorców posiadających wydane przez Wójta ważne zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie:
♦ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
♦ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
♦ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
36) podmioty zobowiązane – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w § 3 niniejszego
regulaminu, zobowiązane podmiotowo do stosowania przepisów regulaminu;
37) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kluczewsko”;
38) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę która przebywa na terenie gminy z zamiarem
pobytu na stałe lub czasowo.
§ 3. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Kluczewsko;
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3) podmioty działające na terenie Gminy Kluczewsko
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na
terenach użytku publicznego.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury,
2) metali i tworzyw sztucznych,
3) szkła,
4) opakowań wielomateriałowych,
5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji,
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
1 1) zużytych opon,
12) odpadów zielonych,
13) opakowania po środkach ochrony roślin.
2. Odpady komunalne o których mowa w ust. 1 powinny być odbierane i zbierane w sposób
określony w rozdziale 4 niniejszego regulaminu
§ 5. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i
umieszczanie ich w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów a w
przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości. w sposób
niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego ;
2)dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków
ulegających biodegradacji;
3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować
jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, mogą być wykonywane w
obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub
gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
ROZDZIAŁ III
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
§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości :
1) pojemniki o pojemności: 1201, 2401 oraz 1100 l;
2) kosze uliczne na odpady o pojemności: od 10 1 do 30 1 ;
3) worki o pojemności: 601, 1201;
4) kontenery KP 7- o pojemności 7000 l.
§ 8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady
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komunalne, w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności uwzględniającej
częstotliwość wywozu określoną w § 17 następujące wielkości wytwarzania odpadów w
okresie miesięcznym:
1) 60 1 -na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych;
2) 3 1 - na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu,
przedszkola;
3) 201 –na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;
4) 12 1 - na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych,
magazynach, sklepach, biurach, urzędach, przychodniach, lecznicach dla zwierząt, aptekach,
obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2-4;
5) dla gospodarstw agroturystycznych i stanic harcerskich 20 l na jedno łóżko,
§ 9. Do zbierania odpadów komunalnych segregowanych ustala się worki o pojemności :
601, 120 1.
§ 10. Odpady zbierane na terenie nieruchomości w sposób selektywny wymienione w § 4 ust. 1 pkt
1-5 zbierane są w workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemnościach
zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między
terminami odbioru odpadów.
§ 11. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowane worki przeznaczone do
zbierania : papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
§ 12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawi
pojemnik lub worek przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.
§ 13. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności
poprzez stałą ich konserwację i naprawę oraz utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym
poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.
§ 14. 1. Ustala się minimalną pojemność koszy na śmieci przeznaczonych do zbierania w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym i
niezabudowanym - 10 1 do 30 l
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych i ciągów pieszych należy
dostosować do intensywności ruchu pieszego.
ROZDZIAŁ 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 16. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach,
a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) papier i tekturę; szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy
zbierać w workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne ;
3) odpady biodegradowalne należy zbierać w workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, lub zagospodarować je poprzez kompostowanie
na terenie posesji przy czym odpady zielone można także dostarczyć do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
4) przeterminowane leki należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach, w budynkach
użyteczności publicznej,
b) dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) chemikalia, zużyte akumulatory oraz zużyte opony należy dostarczyć do:
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a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,
b) punktów ich sprzedaży;
6) zużyte baterie należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności
publicznej,
b) dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) przekazać do punktów ich sprzedaży;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) do punktów ich sprzedaży,
8) meble i odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu „wystawki",
9) odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na
budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) inne niż wymienione w lit. „a" na odrębne `zamówienie ich odbioru u przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne z terenu gminy Kluczewsko;
§ 17. 1. Ustala się n/w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości:
1) odpady segregowane: – 1 raz na 2 miesiące
2) odpady niesegregowane – 1 raz w miesiącu
3) przeterminowane leki i zużyte baterie systematycznie do specjalnych
pojemników usytuowanych na terenie gminy;
4) chemikalia i akumulatory – dostarczane według potrzeb właścicieli do
gminnego punktu odbioru odpadów lub dwa razy w roku odbiór
z nieruchomości według harmonogramu;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczane według potrzeb
właścicieli do gminnego punktu odbioru odpadów lub dwa razy w roku
odbiór z nieruchomości według harmonogramu;
6) meble i odpady wielkogabarytowe – dostarczane według potrzeb właścicieli
do gminnego punktu odbioru odpadów lub dwa razy w roku odbiór
z nieruchomości według harmonogramu;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenia.
2. Ustala się n/w częstotliwości odbioru odpadów z terenów komunalnych
przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z koszy ulicznych – wg potrzeb,
2) z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy,
3) z punktów handlowych i usługowych – według potrzeb.
§ 18. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje systematycznie z częstotliwością
gwarantującą, by nie dopuścić do przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości na
powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku a opróżnianie osadów z
przydomowych oczyszczalni ścieków -z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi.
ROZDZIAŁ 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 19. Właściciele nieruchomości powinni kierować się następującymi zasadami zmierzającymi
do minimalizacji i powstawania odpadów komunalnych :
1) używania opakowań wielokrotnego użytku;
2) podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania, naprawy, odświeżania
lub renowacji i użytkowanych przedmiotów;
3) racjonalny wybór produktów pod względem ilości, zawartości i przydatności oraz unikanie
produktów „nadmiernie" opakowanych.
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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
§ 20. 1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest:
1) takie ich utrzymywanie, które zapewnia im ochronę przed wszelkimi zagrożeniami,
uciążliwościami dla ludzi oraz zapobiega zanieczyszczeniu przez nie terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku;
2) zapewnienie warunków bytowania zwierząt domowych, aby nie powodowały one
uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia szczególnie w zakresie hałasu, zanieczyszczenia
otoczenia, wydzielania przykrych zapachów, chorób od zwierzęcych, itp.;
3) dbanie o stan zdrowotny zwierząt poprzez zapewnienie im niezbędnej opieki weterynaryjnej
i zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się zakaźnych chorób zwierzęcych;
4) jeżeli pies lub inne zwierzę domowe zanieczyści teren przeznaczony do wspólnego użytku
(chodnik, trawnik, ulicę, plac zabaw, itp.) obowiązkiem właściciela zwierzęcia jest
uprzątnięcietegozanieczyszczenia;uprzątnięcieodchodówpozwierzęcychpoleganazebraniu
ich w przeznaczone do tego celu pakiety sanitarne, które należy wrzucać do pojemrików na
odpady komunalne lub do koszy ulicznych;
5) pełne respektowanie innych przepisów szczegółowych określających zasady postępowania
z psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi, w tym uregulowań zawartych w
regulaminach porządkowych np. parków, obiektów publicznych itp.
2. Poza obowiązkami określonymi w pkt 1 właściciel, posiadacz, ten kto zwierzę domowe
chowa albo się nim posługuje lub je trzyma zobowiązany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego dojścia do drzwi wejściowych budynku mieszkalnego, natomiast
w przypadku przebywania na terenie nieruchomości: groźnego zwierzęcia, psa do
zainstalowania sygnalizacji dźwiękowej lub domofonu przy wejściu na teren nieruchomości
oraz umieszczenia w widocznym miejscu ostrzeżenia o przebywającym tam zwierzęciu
domowym;
2) sprawowania stałego i skutecznego dozoru nad psami używanymi do pilnowania
nieruchomości; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te
są na uwięzi lub znajdują się na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego
opuszczenie;
3) stworzenia im takich warunków bytowania, aby nie zagrażały one innym osobom; w
szczególności dotyczy to właścicieli psów ras agresywnych i uznanych za agresywne;
4) prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu, a jego zwolnienie ze smyczy jest dozwolone
jedynie poza miejscami publicznymi i w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w
przypadku pełnej możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;
5) systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych i
administracyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.
§ 21. Zabrania się:
1) wypuszczania psów poza teren nieruchomości lub mieszkania bez dozoru;
2) wprowadzania, wnoszenia i wypuszczania psów w szczególności na miejsca zabaw dla
dzieci p1ace zabaw, piaskownice, boiska),
3) wprowadzania, wnoszenia i wpuszczania psów na teren i do obiektów użyteczności
publicznej oraz sklepów, szkół, przedszkoli, 1okali gastronomicznych itp.,
4) właścicielom, posiadaczom, tym którzy zwierzęta chowają albo się nimi posługują lub je
trzymają dopuszczania do deptania przez te zwierzęta trawników i zieleńców znajdujących się
w miejscach publicznych.
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ROZDZIAŁ 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków służących do hodowli zwierząt i urządzeń (miejsc) do gromadzenia
ich odchodów (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i odcieki) wykonanych, zgodnie
z prawem budowlanym i zlokalizowanych według przepisów dotyczących warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szczególnie w zakresie
zachowania prawidłowej odległości od sąsiednich nieruchomości;
2) hodowla nie będzie powodowała zanieczyszczenia przyległego terenu, powietrza
wyziewami oraz uciążliwości dla innych osób, w tym szczególnie dla mieszkańców sąsiednich
nieruchomości oraz nie może powodować zagrożenia dla otaczającego środowiska;
3) wszelkie ptactwo domowe, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości
muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości;
4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło, teren ogólnodostępny, posesję sąsiada, ulicę bądź
chodnik zobowiązany jest do uprzątnięcia tego zanieczyszczenia.
§ 23. Zabrania się hodowania i utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak konie, bydło,
trzoda chlewna, owce oraz kozy na Osiedlu Łokietka w Kluczewsku.
ROZDZIAŁ 8
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 24. 1. W celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta
przez gryzonie zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji:
1) w zabudowie zagrodowej w miarę potrzeb;
2) w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w roku:
a) 1 termin: marzec – kwiecień,
b) 2 termin: listopad – grudzień.
2. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych,
zatwierdzonych przez ministerstwo zdrowia o wysokiej skuteczności i relatywnie
małej toksyczności dla środowiska naturalnego.
3. Wykonanie obowiązku deratyzacji właściciele nieruchomości powinni
przeprowadzić przy pomocy przeszkolonych osób.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.
5. Poza nieruchomościami mieszkalnymi obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące obiekty:
1) stołówki szkolne;
2) szkoły;
3) zakłady gastronomiczne;
4) sklepy spożywcze i inne;
5) obiekty służby zdrowia;
6) zakłady pracy, w szczególności produkujące żywność:
a) młyny, mieszalnie pasz, piekarnie;
b) hurtownie artykułów spożywczych;
c) punkty rozprowadzające kwalifikowany materiał siewny;
7) obiekty użyteczności publicznej.

