DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 29 marca 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 1098

Data: 2017-03-29 15:17:42

UCHWAŁA NR XXIX/197/217
RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA)
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupia (Konecka)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy dnia 9 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Rada Gminy Słupia Konecka uchwala , co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia,
w szczególności dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach;
2) 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;
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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. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnego, w tym przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach
i ustawy Prawo ochrony środowiska.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1. wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym; 1.1 wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki, niezamieszkałych
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny i odpadów
komunalnych na zmieszane odpady należy do firmy odbierającej odpady. 1.2. wyposażenie nieruchomości
niezamieszkałych w pojemniki, na których powstają odpady komunalne powstają w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej, należy do firmy odbierającej odpady 1.3. wyposażenie nieruchomości
zamieszkałych w worki, na których powstają odpady komunalne należą do firmy odbierającej odpady.
2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny „u źródła”
w następujących frakcjach:
1) papier i tektura;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) metal;
6) odpady ulegające biodegradacji,
7) zużyte opony,
8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
9) meble i odpady wielkogabarytowe.
3. Powstające w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte akumulatory i baterie;
3) zużyte opony;
4) odpady zielone;
5) popiół;
6) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; gromadzone są w sposób selektywny
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zwanym dalej PSZOK.
4. Powstający w gospodarstwach domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz
meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są również bezpośrednio z nieruchomości podczas
obwoźnych zbiórek w systemie tzw. „wystawek” przez podmiot wybrany przez Gminę.
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5. Dopuszcza się gromadzenie przeterminowanych leków w aptekach, zużytych baterii w budynkach
użyteczności publicznej w wydzielonych na ten cel pojemnikach, odzieży i tekstyliów w specjalnych
pojemnikach usytuowanych na terenie gminy oraz oddawanie odpadów z metali do punktów skupu złomu.
6. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, na trenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady
zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie
nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów
biodegradowalnych na potrzeby własne w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić
prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych nie stwarzając uciążliwości dla
nieruchomości sąsiednich.
7. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza myjniami jest dozwolone pod
warunkiem, że wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i zagrożeń dla
środowiska. Powstające w wyniku mycia pojazdów ścieki nie mogą być odprowadzane do zbiorników
wodnych ani do ziemi.
8. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi jest
dozwolona, gdy wykonywanie napraw związane jest z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod warunkiem, że
nie powoduje zanieczyszczeń otoczenia smarami, olejami i innymi substancjami ropopochodnymi oraz
nie stwarza innych zagrożeń dla środowiska.
Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
I ODBIERANIA ODPADÓW I NA TERENACH SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Właściel nieruchomości jest zobowiązany do wystawiania pojemników z nieruchomości do gromadzenia
odpadów dostarczonych prze firmę odbierająca odpady.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych
spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002.75.690), a więc:
1) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, tymi mogą być:
a) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,
b) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu
środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0, 15 m, w tym także dolne komory
zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m
i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody,
kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,
c) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.
2) między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa wyżej, a miejscem dojazdu samochodów
śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie
pojemników na własnych kołach lub na wózkach.
3) miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób
niepełnosprawnych.
4) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa wyżej, powinna wynosić, co
najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co
najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane,
jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.
5) w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości, o których mowa wyżej, mogą być
pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
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6) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej , dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych wyżej od
okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na
granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii
rozgraniczającej od strony ulicy.
7) Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od
najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej.
3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w
tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze
szkła, metalu i opakowań wielomateriałowych w workach do tego przeznaczonych.
4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe
we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji, gdy
nieruchomość posiada powierzchnię minimum 1000 m2, właściciele nieruchomości mogą korzystać
z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres
przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu;
pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach
koloru czarnego.
5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji
do własnego kompostownika, ma obowiązek zgłosić go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie
realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych
potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy;
6. Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być
kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorcy; przedsiębiorca ma
obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie odpady pochodzące z nieruchomości
o powierzchni nie większej niż 3000 m2; odpady niespełniające tego kryterium przedsiębiorca ma obowiązek
odebrać za dodatkową opłatą,
7. Z odpadów opakowaniowych należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala , trwale zgnieść przed
złożeniem do worka.
8. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po
zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;
9. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka;
10. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych
z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;
11. Gmina wystawia decyzje i rozlicza się z właścicielem, jednak dla celów poprawnego jego rozliczenia
z dysponującymi lokalami, dostarcza mu informacje o ilościach odpadów zebranych i przekazanych
selektywnie przez dysponujących lokalami;
12. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych
leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanoremontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach
rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;
13. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt.12 należy gromadzić, a także przygotować do
odbioru, w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;
14. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich
w workach;
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15. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika
przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości dysponujący lokalem ma obowiązek
odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go
w terminie 48 godzin;
16. Wywóz odpadów wielkogabarytowych, w terminach innych niż ustalono w harmonogramie odbywa się
odpłatnie na zgłoszenie zarządcy lub właściciela nieruchomości według ceny ustalonej pomiędzy właścicielem
i podmiotem realizującym usługę.
17. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi
opisane w § 3 Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie;
powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia
i zaśmiecenia terenu.
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być
zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia;
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
3. Częstotliwość opróżniania z osadu zbiorników bezodpływowych (szamb) określono w niniejszym
regulaminie
4. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań, jakie winien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości
płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
6. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w
terminach wyznaczonych harmonogramem;
§ 5. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna
lub inną działalność gospodarczą, zobowiązany jest do:
1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia
odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego codziennego ich opróżniania;
2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności
w danym dniu;
3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku
funkcjonowania działalności gospodarczej;
4. Selektywnego gromadzenia odpadów.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 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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§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej: raz w miesiącu
2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej raz w miesiącu.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastyk, tworzywa sztuczne, metal, papier i odpady
wielomateriałowe, co najmniej 1 raz w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych
odpadów komunalnych dwa razy w miesiącu w sezonie letnim i raz w miesiącu w sezonie zimowym.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon co najmniej 2 razy w roku w terminie wyznaczonym w harmonogramie.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów niebezpiecznych w cyklu
miesięcznym.
5. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną działalność gospodarczą lub działalność
użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów
komunalnych, o których mowa w ust. 1 co najmniej 1 raz w miesiącu.
6. Odpady gromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) takie jak
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyte opony, odpady zielone, popiół, zużyty
sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe właściciele nieruchomości
przekazują do PSZOK we własnym zakresie.
7. Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, niepodlegające obowiązkowi zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem
budowlanym gromadzone na terenie nieruchomości zamieszkałej w kontenerach, które są zamawiane na
indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości przez podmiot wybrany przez gminę, lub przekazywane
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie. Odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia lub
pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym będą odbierane na zlecenie i koszt właściciela.
§ 9. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez
przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i miejscu ich odbioru.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.
Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA
W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.
§ 11. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemniki i worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
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3) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
b) kosze na odpady o pojemności 120 l, 240 l, , 1100 l
c) worki o pojemności od 60 do 120 l;
d) kontenery o pojemności od 5m3 do 10m3.
4) odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniającej następujące normy:
a) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 60l na
każdy rodzaj odpadów;
b) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
c) przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
d) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal;
e) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
g) domów opieki 20 l na jedno łóżko;
h) w przypadku lokali handlowych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na
zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120 litrów;
i) i)dla parafii min. 1 pojemnik 120 l miesięcznie;
j) j) cmentarzy, 120 l na 100 m2 miesięcznie.
§ 12. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2) pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;
3) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących
ujednoliconych kolorach:
a) niebieski z przeznaczeniem do zbierania makulatury, papier, tektura opakowania wielomateriałowe,
b) żółty - metali, tworzywa sztuczne, plastik
c) zielony – szkło
d) brązowy – odpady ulegające biodegradacji o ile nie są kompostowane na nieruchomości.
e) ) czarny – z przeznaczeniem do zbierania odpadów komunalnych
4) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece na terenie Gminy Słupia.
5) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazywać
do wydzielonych pojemników znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej
6) odzież i tekstylia wydzielić należy z odpadów komunalnych do pojemników na ten cel usytuowanych na
terenie gminy Słupia.
7) odpady budowlane należy
uniemożliwiających pylenie.

gromadzić

w specjalistycznych

pojemnikach

lub

kontenerach,
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§ 13. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej,:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l,
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i parkach nie może przekraczać
150 m.
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
2) przed sklepami i szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła
białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od
110 l do 1100 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo
i znakiem graficznym.
§ 14. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie
i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na
jej terenie, przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc;
2) dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących
ilościach:
a) sklepy spożywcze – 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,
b) pozostałe sklepy – 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,
c) apteki – 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc
d) przychodnie lekarskie – 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,
e) zakłady fryzjerskie - 4,5 m3/zatrudnionego /miesiąc,
f) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,
g) zakłady produkcyjne:
- bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,
- z natryskami – 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;
3) w przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.
z dnia 31 stycznia 2002 r.)
§ 15. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej
jak i wewnątrz; usługi te, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych jakie powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mają obowiązek
wykonywać przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości pojemniki;
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte; dostęp do nich
winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;
5) właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwu lat osiągnąć standard tych miejsc wymagany
niniejszym Regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie
nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej,
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;
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7) prowadzenie dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych będzie
przeprowadzone co najmniej raz na kwartał, ze zwiększona częstotliwością w okresie od maja do września
nie rzadziej - niż raz w miesiącu oraz każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności. Usługi w tym
zakresie może wykonywać podmiot uprawniony,
§ 16. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i §
23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33,
poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz.1156);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości
lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich
opróżnienia;
4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być
złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu
przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.
§ 17. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
§ 18. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych
aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie
opakowaniowej nie wolno wrzucać:
1) kalki technicznej,
2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie
opakowaniowego nie wolno wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych;
5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można
wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
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3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;
6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać:
1) metali łączonych z innymi materiałami
7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych
nie można wrzucać :
1) opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak;
8. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucać:
1) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew
i krzewów;
9. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WYNIKAJĄCEGO Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU
GOSPODARKI ODAPAMI
Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego „Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”.
Rozdział 7.OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMAJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE MAJĄCYCH NA
CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓŁNEGO UŻYTKU.
WYMGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻĘ ZAKAZU ICH UTRZYMANIAN NA
OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH.
§ 19. 1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez
dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się na zewnątrz;
2) utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących
się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach;
3) wykonywania szczepień ochronnych.
2. Osoby utrzymujące gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi.
§ 20. 1 Na terenach nieruchomości służących do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na
smyczy. Psy należące do rasy psów dużych, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. Na nieruchomościach służących do użytku publicznego może obowiązywać zakaz wprowadzania
zwierząt. W tym celu umieszcza się stosowne oznaczenie.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w obiektach służących do użytku publicznego, a także na terenach
nieruchomości służących do użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce. Zebrane
zanieczyszczenia umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach należy złożyć
w urządzeniach do zbierania odpadów.
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§ 21. 1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, które w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi
zwierzętami, ponoszą w razie ich ucieczki koszty ich schwytania, transportu do schroniska, utrzymania
i ewentualnego leczenia w schronisku.
2. W przypadku padnięcia zwierzęcia domowego jego właściciel ma obowiązek przekazania zwłok
uprawnionemu podmiotowi świadczącego usługę utylizacji zwłok zwierzęcych.
RODZIAŁ VIII
§ 22. 1 Na terenie Gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym oraz działów specjalnych
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz małych zwierząt np. królików, szynszyli prowadzonego na
działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi;
3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej na prywatnych
posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) do prowadzenia chowu lub hodowli w taki sposób, aby ta działalność nie powodowała zanieczyszczenia
otoczenia i nie zagrażała środowisku (hałas i odory);
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie;
3) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony
zwierząt.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kuder

