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UCHWAŁA NR NR XXIV/225/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Końskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 4 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 Końskich, Rada
Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/236/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. poz. 839, z 2014 r. poz. 138, z 2015 r. poz. 1870).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały Nr XXIV/225/2016
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Końskie.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, wszystkich mieszkańców,
kierowników budów, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz
osoby czasowo przebywające na terenie miasta i gminy Końskie.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę w Końskich,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Końskich,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250),
5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady,
które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę, w typowych
pojemnikach lub workach,
6) odpadach rozbiórkowo-budowlanych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów
pochodzących z remontów, budów, rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń
na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji architektonicznobudowlanej,
7) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady o właściwościach
określonych w załączniku nr 3 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wyodrębnione ze strumienia odpadów
komunalnych np. baterie, akumulatory, świetlówki, leki, resztki farb itp.,
8) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność
w zakresie wymienionym w art. 7 ust. 1 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie
zezwolenia,
9) przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne – należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę, który posiada wpis w rejestrze działalności regulowanej, w zakresie
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i działa na podstawie umowy
określonej art. 6f ustawy,
10) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu
art. 4 pkt 17 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856, z późn. zm.),
11) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu art. 4 pkt 18 z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.).
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Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości
§ 4. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Końskie
zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki
wynikające z ustawy oraz poprzez:
1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których
mowa w rozdziale III,
3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach
niestanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz
dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i przedsiębiorcy uprawnionego
do odbierania odpadów komunalnych,
4) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób
określony w rozdziale III i IV.
§ 5.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
i przekazywania podmiotowi odbierającemu, następujące rodzaje odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący
sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem tekstyliów i makulatury mogą być
kompostowane na terenie nieruchomości, na której powstały,
2) odpady z tworzyw sztucznych, szkło, makulaturę, metal, odpady ulegające
biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory:
a) w zabudowie jednorodzinnej składane są w workach dostarczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne:
– tworzywa sztuczne
- koloru żółtego,
– szkło
- koloru zielonego,
– papier i tektura
- koloru niebieskiego,
– metal
- koloru bezbarwnego,
– odpady ulegające biodegradacji
- koloru brązowego,
– odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory)
- koloru czerwonego,
Odpady wymienione w tiret szóstym muszą być zbierane w oryginalnych
opakowaniach transportowych, a w przypadku ich braku w sposób zabezpieczający
środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem,
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b) w zabudowie pozostałej - w workach jak w zabudowie jednorodzinnej lub w odrębnych
pojemnikach typu „dzwon” o pojemności 2,5 m3, 2,0 m3 w kolorach jak kolory worków
w zabudowie jednorodzinnej,
3) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także oddać je bezpłatnie
do aptek, a zużyte baterie do sklepów lub do innych miejsc, które dysponują
odpowiednimi pojemnikami przeznaczonymi na ten cel,
4) oleje przepracowane pochodzące z tzw. źródeł rozproszonych oraz opakowania
po olejach przepracowanych mogą być nieodpłatnie przekazane do Gminnego punktu
zbierania odpadów niebezpiecznych w Końskich przy ul. Kieleckiej 1,
5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawić
w wyznaczonych harmonogramem terminach, przed nieruchomością lub w miejscu
wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe są składane do odrębnych kontenerów
dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i w nich
odbierane na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
7) przedsiębiorca ma obowiązek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odebrać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, o których
mowa w § 3 pkt 6. Odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek
odebrać na odrębne zlecenie i koszt właściciela nieruchomości.
3. Uznaje się, że na danej nieruchomości odpady zbierane są w sposób selektywny, gdy
właściciel nieruchomości uzyskał ustalony w ust. 4 minimalny stopień segregacji określający
udział odpadów selektywnie zebranych do ogólnej objętości oddanych odpadów
komunalnych w roku poprzednim.
4. Ustala się minimalny stopień segregacji odpadów komunalnych od 2015 roku
wynoszący 40% odpadów zebranych w sposób selektywny do ogólnej objętości oddanych
odpadów komunalnych.
§ 6.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku
poprzez:
1) niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z dojazdów i dojść
do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie,
2) niezwłoczne usuwanie z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu stanowiących
zagrożenie dla przechodniów,
3) zapewnienie dojazdu od drogi publicznej do miejsca ustawienia swoich pojemników
na odpady komunalne w celu odbioru tych odpadów.
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania
zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych
i pojazdów.
3. Nieusunięty niezwłocznie lód należy posypać piaskiem lub innym dopuszczalnym
środkiem, w celu zlikwidowania śliskości.
§ 7.1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza
myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych.
2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości
niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków
do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich oczyszczeniu za pomocą
łapacza oleju i odstojnika. Odprowadzenie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód
powierzchniowych jest zabronione.
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3. Niezawodowa naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją
jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny
być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom
uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz ilość osób z nich korzystających.
2. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona
nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego
mieszkańca, która kształtuje się na poziomie 0,065 m3/miesiąc.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemnika
do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy ilości
wytwarzanych odpadów:
1) przez 1 ucznia w szkole i 1 wychowanka w przedszkolu
0,01 m3/miesiąc,
2) przez 1 osobę zatrudnioną:
a) w szpitalu
0,176 m3/miesiąc,
b) w hotelu lub domu wypoczynkowym
0,13 m3/miesiąc,
c) w innym miejscu niewymienionym pod lit. a i b
0,085 m3/miesiąc,
3) przez właściciela działki niezabudowanej na terenie ogrodów działkowych, domku
letniskowego lub innego budynku na terenie wykorzystywanym do celów
rekreacyjno-wypoczynkowych lub na terenie ogródków działkowych 0,02 m3/miesiąc.
4. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników i worków, przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
2) kontenery na odpady o pojemności od 4,5 m 3 do 7 m3,
3) worki na odpady zbierane w sposób selektywny o pojemności 120 l,
4) pojemniki do selektywnej zbiórki typu „dzwon” o pojemności 2,5 m3 i 2,0 m3,
5) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.
5. W sytuacjach szczególnych dopuszczalne jest gromadzenie odpadów niesegregowanych
w workach jednak tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji tego faktu z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne.
6. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady z działalności gospodarczej, to muszą
być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania
określają przepisy odrębne. Obowiązek ten dotyczy także odpadów płynnych pochodzących
z tego rodzaju działalności.
7. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia
nieczystości ciekłych zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–6–

Poz. 2239

przebywających na jej terenie w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż
1 raz w tygodniu bez dopuszczania do przepełnienia. Przepustowość przydomowej
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć wskaźniki wytwarzania
ścieków:
1) mieszkańcy 3,0 m3 / osobę/ miesiąc,
2) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m3 / miejsce / miesiąc,
3) kawiarnie – 0,8 m3 / miejsce / miesiąc,
4) sklepy spożywcze – 2,0 m3 / zatrudnionego/miesiąc,
5) pozostałe sklepy – 0,9 m3 / zatrudnionego / miesiąc,
6) pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m3 / zatrudnionego/ miesiąc,
7) zakłady produkcyjne:
a) bez natrysków – 0,45 m3 / zatrudnionego / miesiąc,
b) z natryskami – 1,5 m3 / zatrudnionego / miesiąc.
§ 9.1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, place, skwery i park w mieście
Końskie, co najmniej w granicach ulic: Sportowa, Partyzantów, Zamkowa, 16-Stycznia,
Kazanowska, Marszałka Piłsudskiego, Targowa, Spółdzielcza i 1-go Maja winny być przez
ich właścicieli obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne rozstawione
w odległości nie większej, niż co 100 m.
2. Wielkość koszy ulicznych została określona w § 8 ust. 4 pkt 5.
§ 10.1. Lokalizując miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić
przepisy odrębne a w szczególności przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi
odpadami w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem należy ustawiać w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady
komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawiać je na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości w sposób nieutrudniający ruchu.
Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorstwa odbierającego
odpady komunalne w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, na wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed
zbieraniem się na niej wody i błota.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady
w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi
w tej mierze może wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
po wcześniejszym zawarciu stosownej umowy.
5. W przypadku wystawienia uszkodzonego pojemnika lub pojemnika niespełniającego
wymagań określonych w § 8 ust. 1 przedsiębiorca odbierający odpady komunalne może nie
odebrać odpadów komunalnych lub odebrać je na odpowiedzialność właściciela
nieruchomości, o ile pozwalają na to możliwości techniczne przedsiębiorcy odbierającego
odpady komunalne.
6. W przypadku niedostatecznej widoczności numeru porządkowego budynku lub jego
braku należy umieścić numer poprzez opisanie pojemnika na odpady niesegregowane oraz
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nanieść oznaczenie na workach służących do gromadzenia odpadów zebranych w sposób
selektywny.
7. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa
muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
podmiotu uprawnionego w celu ich opróżniania.
§ 11.1. Zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne odpadów innych
niż odpady komunalne do odbioru, których zobowiązana jest gmina w tym śniegu, lodu,
odpadów budowlanych, gorącego popiołu oraz żużla.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
3. Zabrania się wrzucać do urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie:
1) na makulaturę – papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw (kartonów
po mleku, napojach, sokach, pudełek po papierosach), kalki, tapet, zatłuszczonego,
silnie zabrudzonego lub powlekanego folią papieru, celofanu, worków po cemencie,
wapnie i materiałach sypkich, zużytych środków do higieny osobistej,
2) na szkło – butelek i ceramiki porcelanowej, fajansowej, luster, szkła zbrojonego,
żaroodpornego, stłuczkę szklaną, szyb samochodowych, opakowań po lekarstwach,
środkach ochrony roślin, szkła zabrudzonego, zwłaszcza farbami lub smarami,
świetlówek neonowych, żarówek i innych uciążliwych odpadów, pojemników
szklanych z zawartości bo może ona zanieczyścić całą zawartość worka,
3) na plastik w tym także odpady wielomateriałowe (kartoniki po mleku i napojach)
– butelek po olejach silnikowych, środkach chemicznych i przemysłowych,
styropianu, opakowań wykonanych z innych materiałów łączonych z tworzywami
sztucznymi kalki technicznej,
4) na metal – opakowań po środkach do impregnacji drewna, farbach, lakierach,
smarach, środkach ochrony roślin i nawozów, pojemników po aerozolach i środkach
chemicznych, opakowań wielomateriałowych (opakowania po napojach, sokach
i mleku),
5) na odpady ulegające biodegradacji – resztek owoców cytrusowych, skórek
od bananów, kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu
z węgla kamiennego, nierozdrobnionych odpadów zielonych pochodzących
z pielęgnacji drzew i krzewów, zużytych środków do higieny osobistej.
4. Dopuszcza się wrzucanie do urządzeń służących do gromadzenia odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie
1) na odpady niebezpieczne – przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów (zbieranych w oryginalnych opakowaniach transportowych,
a w przypadku ich braku w sposób zabezpieczający środowisko i ludzi przed ich
oddziaływaniem).
5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków
z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości ciekłe.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12.1. Obowiązek zorganizowania odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych z terenów, na których odpady te powstają spoczywa na Gminie.
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2. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są
zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiornika
bezodpływowego lub opróżniania osadnika oczyszczalni przydomowej.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników oczyszczalni przydomowych oraz dowodami uiszczenia
opłat za ich opróżnianie. Dowody uiszczenia opłat za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych lub osadnika oczyszczalni przydomowych, właściciel nieruchomości jest
obowiązany przechowywać przez okres 1 roku.
4. Za udokumentowany odbiór uznaje się posiadanie potwierdzeń na odebraną ilość
nieczystości ciekłych lub komunalnych osadów ściekowych, która wynika ze skali
prowadzonej produkcji, zużycia wody, paliw, energii i ilości osób.
§ 13.1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
ustala się według następujących zasad:
1) na terenie miasta oraz w okresie od 1 czerwca do 30 września na terenie Sołectwa
Sielpia:
a) odpady komunalne inne niż wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne
będą usuwane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
2) na pozostałym terenie:
a) odpady komunalne inne niż wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne
będą usuwane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
3) odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą usuwane nie rzadziej
niż 2 razy w roku,
4) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne sporządzi oraz udostępni
do wiadomości szczegółowy harmonogram uwzględniający rodzaj odpadów oraz
terminy ich odbioru.
2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego ustala się w miarę zachodzących potrzeb nie mniej niż 2 razy w tygodniu.
3. Dopuszcza się oddawanie odpadów komunalnych do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na zasadach określonych w uchwale Nr XXIV/228/2016 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie się zbiornika bezodpływowego.
5. Częstotliwość usuwania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 14.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany w dniu odbioru odpadów umieścić
zapełnione urządzenia do zbierania odpadów w sposób określony w § 10 ust. 2.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych
odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu
uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie
36 godzin od jego złożenia.
3. W przypadku powstania nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel
nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.
4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia
zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości
ciekłych.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–9–

Poz. 2239

5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników ściekowych oczyszczalni
przydomowych, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 15.1. Gmina Końskie została zaliczona do Regionu 6 gospodarki odpadami
w województwie świętokrzyskim.
2. Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Końskie będą zagospodarowane
i przetwarzane w instalacjach Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Końskich lub w instalacjach zastępczych obsługujących Region 6, w przypadku gdy
znajdująca się w nim instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych
przyczyn.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 17.1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) zarejestrowanie psa w Urzędzie w terminie 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Wpis
w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela,
numer identyfikacyjny nadany psu, imię psa, rasę psa oraz jego maść, adres miejsca
gdzie pies będzie utrzymywany,
b) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym. Znaczek wydawany jest w chwili
rejestracji psa, nieodpłatnie w Urzędzie,
c) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz psów
posiadających skłonność do agresji w obrożę i kaganiec,
d) prowadzenia psa na uwięzi, psy, o których mowa w podpunkcie lit. c, na uwięzi
i w kagańcu,
e) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.),
f) uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.
z 2003 r. Nr 77, poz. 687),
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak: lecznice, wystawy itp.
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Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psówprzewodników,
c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał
Rady Miejskiej,
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy to
psów uznawanych za agresywne oraz psów posiadających skłonność do agresji,
e) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości, może mieć miejsce w sytuacji,
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez
psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką
ze stosownym ostrzeżeniem,
f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach (klatki schodowe, piwnice) i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych itp. Nieczystości te, mogą być deponowane
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów, postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników,
g) nie dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione
dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych.
4. Padłe zwierzęta domowe winny zostać przekazane celem utylizacji podmiotowi
uprawnionemu. Dopuszcza się ich zakopywanie po uprzednim uzyskaniu zgody Powiatowego
Lekarza Weterynarii.
Rozdział VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 18.1. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach miasta
Końskie wyłączonych z produkcji rolniczej, a w szczególności na terenach zabudowy
wielolokalowej, osiedli mieszkaniowych, instytucji użyteczności publicznej, ogródków
działkowych.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290),
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady będą gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych,
4) przetrzymywanie zwierząt i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało
uciążliwości, w szczególności zapachowych i emisji hałasu dla użytkowników oraz
współużytkowników nieruchomości sąsiednich.
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Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz
w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli
budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
§ 20. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym do publicznej wiadomości w drodze
obwieszczenia.
§ 21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne,
Burmistrz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi w drodze zarządzenia termin jej
przeprowadzenia.
§ 22. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

