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UCHWAŁA NR XXVIII/49/2016
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016r. poz. 250), art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 87) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust.
2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446) Rada Gminy po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala co
następuje :
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów,
które dotyczą :
1) wymagań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju oraz minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników oraz
utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z obszaru
nieruchomości oraz 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 otoczenia i ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów użytku wspólnego;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016r. Poz. 250);
2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.);
3) wojewódzkim planie gospodarki odpadami – należy rozumieć „Plan gospodarki odpadami dla
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018” przyjęty uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r.;
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4) nieruchomości – należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki trwale z tym gruntem złączone, lub części takich budynków, jeżeli na
mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016r. poz. 380);
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 nieruchomością (art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy)
6) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady, powstające w gospodarstwach domowych, z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają
nimi, nawet jeżeli zostały one poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób
znaczący ich właściwości (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013r. poz.
21 ze zm.);
7) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na
swoje duże rozmiary lub masę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady przez co wymagają odrębnego
traktowania, w szczególności meble, wózki dziecięce itp.; do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów pochodzących z budowy czy remontu, a także
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów pochodzących z takich pojazdów, których pozbywania się
regulują odrębne przepisy dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
8) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (art.3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.)
9)odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z terenów zielonych oraz ogrodów z wyłączeniem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i
placów (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.)
10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady inne niż niebezpieczne,
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając ziemię z terenów zanieczyszczonych) wymienionych w
grupie 17 katalogu odpadów (załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014r. Poz.1923);
11) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne powstałe na terenie
nieruchomości, pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów, które zgodnie z Regulaminem powinny być
zbierane selektywnie oraz odpady zbierane w sposób nieselektywny;
12) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych, wykazujące przynajmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, określonych w
załączniku nr 3 do ustawy o odpadach (§ 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r.
poz. 21 ze zm.)
13) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016r. poz. 250);
14) pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub pojemnikach – należy przez to
rozumieć również : kosze uliczne, kontenery oraz worki foliowe;
15) budynkach użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
rogowym, lotniczym, morskim, lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się również budynek biurowy lub socjalny (§3
pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
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16) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz. U. z 2016r. poz. 290).
17) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub
zespół takich budynków, wraz z budynkami gospodarczymi i garażami. (§ 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
18) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkalną, na którą składają się
budynki wielorodzinne np.: bloki mieszkalne nie odpowiadające zabudowie jednorodzinnej;
19) terenach lub nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego – należy przez to rozumieć w
szczególności: terenu parków, skwerów, placów zabaw, ciągów handlowo – usługowych, bram, placów
targowych, publicznie dostępnych podjazdów itp.,
20) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250);
21) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć odpady komunalne będące
urządzeniami, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności
pól elektromagnetycznych;
22) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta pospolite przebywające wraz z
człowiekiem w domu lub innym pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzystwa (art.
4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2013r. poz. 865 ze zm.);
23) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie,
owce, kozy, pszczołę miodną, zwierzęta futerkowe (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz. U. Nr 133).
Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać nieruchomość wraz z otoczeniem budynków i
obiektów w czystości oraz we właściwym stanie porządkowo-sanitarnym, między innymi poprzez gromadzenie
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób określony Regulaminem i pozbywanie się ich
zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
§ 4. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych obejmujących następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło opakowaniowe,
6) odpady zielone,
7) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
10) zużyte opony,
11) przeterminowane leki oraz chemikalia,
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12) zużyte baterie oraz akumulatory,
13) odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi odpady odbierane są przez operatora
sprzed nieruchomości, a właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym w harmonogramie
odbioru wystawić pojemnik przed posesję .
2. Z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zebrane odpady odbierane są przez
operatora zgodnie z harmonogramem odbioru z pojemników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości realizując obowiązek uprzątania chodników oraz części nieruchomości
przeznaczonych do użytku publicznego uprzątają błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia powodujące
uciążliwości lub zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
2. Uprzątnięte z chodników i części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego błoto, śnieg, lód
należy gromadzić w takich miejscach, aby nie spowodować utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.
Zanieczyszczenia należy spryzmować na brzegu chodnika, od strony jezdni w taki sposób aby nie uszkodzić
zieleni.
3. Błoto, śnieg, lód uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych należy
spryzmować przy krawędzi jezdni, poza obrębem przystanku komunikacyjnego ale w sposób nie powodujący
utrudnień w ruchu pieszym i samochodowym.
4. Inne zanieczyszczenia niż wymienione w ust. 2 i 3 usunięte z chodników oraz części nieruchomości
przeznaczonych do użytku publicznego powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych na odpady
komunalne.
§ 7. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenach nie przeznaczonych do
użytku publicznego pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w
zbiorniku bezodpływowym.
§ 8. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem, że czynności te:
1) nie są uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich,
2) nie powodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych,
3) związane są z bieżącą eksploatacją pojazdu.
Rozdział III.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i
utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów, dopuszcza się pojemniki poprzednie 110 litrów
metalowe,
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów,
3) pojemniki na odpady o pojemności 700 i 1100 litrów,
4) pojemniki na odpady o pojemności od 2,5 do 33 m³,
5) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami do odpadów selektywnie
zbieranych o rozmiarach 120 ,240, 1500, 2500,
6) worki o pojemności o pojemności od 60 do 120 litrów,
7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów.
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2. Do zbierania odpadów zmieszanych z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi jak i
wielorodzinnymi należy stosować pojemniki z tworzyw sztucznych jak i metalowe odpowiadające
obowiązującym normom, w stonowanej kolorystyce jednocześnie identyfikujące rodzaj odpadów. W
przypadku zapełnienia pojemników dopuszcza się stosowanie worków foliowych o odpowiedniej
wytrzymałości i o pojemnościach wskazanych w Regulaminie.
3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki z tworzyw sztucznych
odpowiadające obowiązującym normom o następującej kolorystyce:
1) niebieskie – przeznaczone na papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury,
2) żółte – przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale, opakowania z tworzyw sztucznych i metali,
opakowania wielomateriałowe,
3) zielone – przeznaczone na szkło kolorowe i opakowania ze szkła kolorowego,
4) białe – przeznaczone na szkło bezbarwne i opakowania ze szkła bezbarwnego.
4. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust.3 można stosować worki
foliowe lub pojemniki o stonowanej kolorystyce z pokrywą w jaskrawym, wyraźnie wyróżniającym się
kolorze, o minimalnej pojemności określonej w odpowiednich przepisach.
§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych
dla właścicieli nieruchomości zamieszkujących przez mieszkańców w budynkach jednorodzinnych na 120
litrów na każdą posesję.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnych dla
właścicieli nieruchomości zamieszkujących przez mieszkańców w budynkach jednorodzinnych na 240 litrów
na każdą posesję na następujące frakcje:
1) papier i tektura,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metal.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych dla
właścicieli nieruchomości zamieszkujących przez mieszkańców w budynkach wielorodzinnych na 700 litrów
na jeden budynek.
4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnych dla
właścicieli nieruchomości zamieszkujących przez mieszkańców w budynkach wielorodzinnych na 700 litrów
na jeden budynek na następujące frakcje odpadów:
1) papier i tektura,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metal.
5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, są
zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym
odbieranie odpadów komunalnych następuje na podstawie umowy zawartej z operatorem. Wykaz operatorów
udostępnia Urząd Gminy Bodzechów.
§ 11. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz materiałów remontowo-budowlanych na poziomie worka
1100 litrów lub kontenera o pojemności 6500 litrów.
2. Do selektywnego zbierania odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych stosuje się worki lub
pojemniki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom o pojemności
nie mniejszej niż 1100 litrów.
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3. Do selektywnego zbierania odpadów zielonych stosuje się pojemniki z tworzyw sztucznych o
minimalnej pojemności 120 litrów, koloru brązowego o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i
konstrukcji pozwalającej na przepływ powietrza.
§ 12. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
w sposób nieselektywny na 20 litrów na drogach publicznych w terenie zabudowanym.
2. Odległość między pojemnikami powinna być dostosowana do nasilenia ruchu pieszych na danym terenie.
§ 13. 1. Miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych powinno być przygotowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
2. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, i technicznym, w szczególności
poprzez mycie, z tym że ten obowiązek nie dotyczy koszy ulicznych – systematyczne dezynfekowanie;
dokonywanie bieżących napraw pojemników oraz niezwłoczną wymianę w przypadku ich zużycia;
użytkowanie pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.
Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, zgodnie z harmonogramem odbioru,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na czas zbierania tych odpadów poprzez wystawienie ich poza teren nieruchomości w
miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości minimum 1 raz w miesiącu w przypadku nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi, natomiast minimum 2 razy w miesiącu w przypadku nieruchomości
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.
2. W przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny właściciel zobowiązany jest pozbywać się ich z
terenu nieruchomości minimum 1 raz w miesiącu w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, natomiast minimum 2 razy w miesiącu w przypadku nieruchomości
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.
3. Odbieranie odpadów komunalnych o których mowa jest w § 4 pkt 7 i 8 odbywać się w ramach
półrocznych zbiórek.
§ 16. 1. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych takie jak: baterie, akumulatory,
świetlówki, należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i oddać do gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
2. Przeterminowane lekarstwa należy oddawać do punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy
Bodzechów.
3. Zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania wielomateriałowe, należy przekazywać do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Informacje o lokalizacji gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest
przekazywana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy Bodzechów, podana jest na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach.
§ 17. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy znajdujących się na przystankach odbywa się minimum 4
razy w miesiącu, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień.
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia urządzeń przeznaczonych do
gromadzenia nieczystości ciekłych gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
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2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do uprawnionego podmiotu.
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z
instrukcji obsługi.
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą zagospodarować
wytworzone przez nich odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji poprzez ich kompostowanie.
2. Kompostownik powinien znajdować się w miejscu do tego celu wyznaczonym zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015
poz. 1688) poprzez przekazywanie go:
1) do wyznaczonych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
2) do punktów serwisowych,
3) sprzedawcom
2. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się zużytych baterii i akumulatorów poprzez przekazywanie
ich do:
1) wyznaczonych punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów organizowanych w szczególności w
placówkach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub hurtową baterii i akumulatorów,
2) do punktów świadczących usługi wymiany zużytych baterii i akumulatorów
3) umieszczanie ich w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej.
§ 21. 1. Pozbywanie się odpadów zmieszanych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
odbywa się z następującą częstotliwością:
1) ze szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
2) z hoteli, moteli, pensjonatów itp. obiektów – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
3) z zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, punktów handlowych,
placów budowy, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic, aptek – nie rzadziej niż 1 na
miesiąc,
4) z lokali gastronomicznych nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
5) z działek w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na
tydzień, a w terminie od 1 listopada do ostatniego dnia lutego nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
2. Pozbywanie się odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz terenów użytku publicznego odbywa się z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie się
pojemników, w terminach określonych w umowie z operatorem.
Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 22. 1. Gmina Bodzechów uwzględniona została w 2 regionie gospodarki odpadami komunalnymi
2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania Gmina Bodzechów zobowiązana jest składować w regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w 2 regionie jest Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” sp z o.o. z/s ul. Borowska 1 27-425 Kunów.
4. W przypadku gdy w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów wystąpi awaria lub odpady
nie mogą być przyjmowane z innych przyczyn, odpady odebrane przez operatora z terenu Gminy Bodzechów
należy przekazywać do poniżej podanych instalcji zastępczych:
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1) odpady zmieszane – do Remondis sp. z o.o. ul. Gulińskiego 13A 27-400 Ostrowiec Św., 2
) odpady zielone – do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Janczyce 27-522 Baćkowice.
Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego
§ 23. 1. Właściciel nieruchomości, po terenie której zwierzę domowe porusza się swobodnie, zobowiązany
jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierzęcia poza jej
obręb.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są je
zabezpieczyć przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.
3. Na ternach przeznaczonych do użytku publicznego i na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego,
psy muszą być prowadzone na smyczy w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, natomiast psy
uznawane za psy ras niebezpiecznych oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie w nałożonym kagańcu i pod
opieką osoby dorosłej, która zapewni sprawowanie nad nim kontroli.
4. Obowiązek nakładania kagańca nie dotyczy psów, u których występują przeciwwskazania:
1) anatomiczne,
2) zdrowotne
3) psów do 12 miesiąca życia.
Rozdział VII.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonym z produkcji rolnej
§ 24. 1. Zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymywania zwierzą gospodarskich na następujących
terenach wyłączonych z produkcji rolnej:
1) na terenie zabudowy wielorodzinnej,
2) na terenie zabudowy jednorodzinnej szeregowej i jednorodzinnej bliźniaczej,
3) na ternie zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej na działkach o powierzchni nieprzekraczającej 500 m²
2. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do utrzymywania zwierząt gospodarskich :
1) przebywających w zakładach weterynaryjnych, lecznicach dla zwierząt, schroniskach dla zwierząt,
pomieszczeniach gospodarskich stanowiących własność cyrków i klubów sportowych,
2) w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicznych.
§ 25. Utrzymującym zwierzęta gospodarskie zgodnie z przepisami § 24 ust. 2 zakazuje się utrzymywania
ich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych dla stałego pobytu ludzi,
2) na strychach, w piwnicach, w garażach, na balkonach itp.,
3) na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 26. 1. Obowiązkową deratyzacją obejmuje się:
1) tereny zabudowy wielorodzinnej,
2) tereny zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź
przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych.
2. Deratyzację na terenach, o których mowa w § 26 ust. 1 przeprowadza się corocznie w terminach:
1) wiosennym – od 1 do 31 marca,
2) jesiennym – od 1 października do 30 listopada.
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Rozdział IX.
Przepisy końcowe
§ 27. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Bodzechów
§ 28. Traci moc uchwała Nr. XXXV/10/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z
2013r. poz 1494)
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Maria Łebek

