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UCHWAŁA NR LX/371/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r.
dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków uchwalonym uchwałą Nr
LII/328/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stąporków wprowadza się następujące zmiany:
1) 1) w § 2 po ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych przez właścicieli
nieruchomości na terenie nieruchomości, w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
i odpadów zielonych na własne potrzeby.”
2) uchyla się § 6;
3) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się następujące rodzaje pojemników i kontenerów, w których
należy gromadzić odpady:”
b) ppkt a) otrzymuje brzmienie: „1 – 4 osobowa rodzina w budynku jednorodzinnym – pojemnik lub worek
o pojemności 120l”;
c) ppkt b) otrzymuje brzmienie: „5 i więcej osobowa rodzina w budynku jednorodzinnym – pojemniki 240 l
lub 2 x 120 l ewentualnie worki 120 l”;
4) w § 16 ust. 1 skreśla się pkt 1) i pkt 2);
5) uchyla się § 17;
6) w § 19:
a) a) w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) Sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający
zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi, 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”;
b) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „3) utrzymywania zwierząt domowych w sposób
nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub
nieruchomościach”
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c) po ust. 3 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się:
- pkt 4 w brzmieniu: „4 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, place zabaw, chodniki,
ulice, skwery i zieleńce. Zebrane zanieczyszczenia umieszczone w szczelnych, nie ulegających
szybkiemu rozkładowi torbach, należy złożyć w pojemnikach do zbierania odpadów”;
- pkt 5 w brzmieniu: „5 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane stworzyć warunki
uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości”;
-pkt 6 w brzmieniu: „6 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”;
7) w § 20 skreśla się ust. 1 i ust. 2:
8) w § 25:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Obowiązkowi deratyzacji na terenie miasta i gminy Stąporków podlegają:
1) obszary zabudowy wielorodzinnej;
2) budynki użyteczności publiczne;
3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi;
4) tereny składowania odpadów”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Deratyzacje należy przeprowadzać corocznie w terminach: od 01 do
30 kwietnia oraz od 01 do 30 września”;
c) skreśla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiego Świętokrzyskiego.
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