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UCHWAŁA NR 131/XXI/16
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz.
446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
2016. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie - Rada
Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 177/XXVII/12 Rady Gminy
Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Oleśnica oraz uchwała Nr 222/XXXI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 177/XXVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Krzysztof Ratusznik
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 131/XXI/16
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 14 lipca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKUNA TERENIE GMINY OLEŚNICA
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
2. Gmina zobowiązana jest do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) metale,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony,
11) odpady zielone,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) popiół,
14) zmieszane odpady komunalne.
3. Gmina zapewnia odbiór przez Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących
odpadów:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) zużyte opony,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) odpady zielone – jeżeli właściciel nieruchomości nie ma możliwości ich kompostowania.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez usunięcie ich w miejsca
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiające ich zebranie przez gminę.
2. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco usuwać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia.
3. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami samochodowymi oraz naprawę pojazdów poza
warsztatami samochodowymi w miejscach do tego wyznaczonych.
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Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie Gminy:
1) pojemniki na odpady o pojemności min. 120 l,
2) worki na odpady (szkło) o pojemności min. 80 l,
3) worki na odpady (inne niż szkło) o pojemności min. 120 l.,
4) kosze uliczne o pojemności min. 35 l.,
5) kontenery KP 7 o pojemności 7000 l.
2. Ustala się następujące oznaczenia pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemnik lub worek w kolorze szarym lub czarnym z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne,
2) worek w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę,
3) worek w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metali opakowania wielomateriałowe,
4) worek w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,
5) worek w kolorze brązowym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
3. Przyjmuje się dla Gminy następujące średnie miesięczne ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w
gospodarstwach domowych oraz na nieruchomościach niezamieszkałych:
1) mieszkańcy – 60 l na osobę,
2) lokale gastronomiczne – 70 l na 10 m² powierzchni całkowitej,
3) lokale handlowe – 50 l na 10 m² powierzchni całkowitej,
4) zakłady rzemieślnicze, usługowe i przemysłowe – 40 l na osobę zatrudnioną,
5) szkoły i przedszkola – 10 l na jednego ucznia i pracownika.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość oraz ich pojemność do liczby osób
korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich
odbierania, określonej w rozdziale 3 regulaminu.
5. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie technicznym
poprzez dokonywanie napraw i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do czyszczenia posiadanych pojemników.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i
porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
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4. Minimalną częstotliwość zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości ustala się co najmniej raz na miesiąc.
5. Minimalną częstotliwość zbiórki segregowanych odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne,
papier, metal, odpady wielomateriałowe) z terenu nieruchomości ustala się co najmniej raz na miesiąc.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości
dwa razy w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

z częstotliwością

7. Popiół odbierany będzie od właścicieli nieruchomości w okresie od 15 października do 15 kwietnia
każdego roku – co najmniej raz w miesiącu.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych, prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w
pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów. Odpady właściciel nieruchomości może
dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
9. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone,
mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. Od właścicieli nieruchomości, którzy nie mają
możliwości zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie odpady zielone będą odbierane co najmniej
raz na miesiąc.
§ 5. 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ
nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości
ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej – ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody.
2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością
nie rzadziej niż raz na rok.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 6. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Oleśnica jest
Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych z siedzibą w Rzędowie gm. Tuczępy.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
2. Wyprowadzanie zwierząt w miejsca publiczne jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy.
4. Zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe powinny być niezwłocznie usunięte przez ich
opiekunów.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 8. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo
wielorodzinne oraz instytucje użyteczności publicznej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem, iż teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
opuszczenie go przez te zwierzęta.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania powstałych podczas prowadzenia
chowu lub hodowli nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
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4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 9. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, placówek
gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi oraz obiekty oczyszczalni
ścieków.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w terminie od 1 do 15 października.

