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UCHWAŁA NR XXXIII/234/2012
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.14341, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr
181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 54, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz.142 i 146,NR 40 poz.230,Nr 106
poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281,
z 2012 r. poz.567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opatowie.
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI / 59/ 2007 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Opatów (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 162,
poz. 2340).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek
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Załącznik do uchwały nr XXXIII/234/2012
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I
PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY

OPATÓW

OPATÓW 2012
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ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów zwany dalej „Regulaminem”
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów dotyczące:
1)
a)

b)

c)

d)
e)
2)

Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania , gazety, czasopisma itd.), metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło
bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także
odpadów zielonych z ogrodów i parków;
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania 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 budowlanych i
rozbiórkowych oraz zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych
gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego;
mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach;
b) liczby korzystających z tych pojemników;
3)

Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu 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 ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
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 oraz terminów jej
przeprowadzania
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§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);
2) nieruchomości - zgodnie z art. 46 § 1 k.c. są to części powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny
przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności;
3) 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 nieruchomościami;
4) budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane - to 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 nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
5) budynek zamieszkania zbiorowego – to zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z póżn. zm.)- to budynek
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom
wypoczynkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek
koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu
poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi w szczególności
dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny;
6) budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - to budynek przeznaczony dla administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub
wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz innych ogólnodostępny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny;
7) zabudowa jednorodzinna – to zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z
budynkami garażowymi i gospodarczymi;
8) zabudowa wielorodzinna - rozumie się przez to zabudowę na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
9) umowach - należy przez to rozumieć umowy o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy podpisane
przez właścicieli nieruchomości z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tj. wpisanym do
Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów) lub
w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (tj.
posiadającym zezwolenie do prowadzenia działalności w ww. zakresie);
10) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki
uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy;
11) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- należy rozumieć punkt o którym
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mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy,
12) odpadach komunalnych - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póżn. zm.) rozumie się przez to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a
także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych;
13) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady które ze względu na swoje
rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych m.in. dywany, stoły, szafy, krzesła, sofy, wózki dziecięce,
materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów; do odpadów
wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz
odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
14) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania w tym opakowania
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów
o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;
15) odpadach budowlano – remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady
pochodzące z remontów, budów i rozbiórek prowadzonych na nieruchomościach;
16) odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach
w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory,
świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach,
opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z gospodarstw domowych;
17) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
18) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
19) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na
terenie Miasta i Gminy Opatów dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady;
20) przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości;
21) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
22) zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust.17 ustawy o ochronie
zwierząt – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym
odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
23) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; zgodnie z art. 4 ust 16
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.z 2003 r.Nr.106 poz.1002 z póżn.
zm.).
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ROZDZIAŁ II
Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę
§ 3.
Gmina Opatów od dnia 1 lipca 2013 roku zapewnia odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 4.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy na których zamieszkują mieszkańcy oraz
właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze stawkami przyjętymi uchwałą
Rady Miejskiej w Opatowie.
§ 5.
Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z póżn. zm.).
ROZDZIAŁ III
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 6.
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadowe:
1) odpady selektywnie gromadzone z papieru i tektury;
2) odpady selektywnie gromadzone ze szkła;
3) odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe;
4) odpady ulegające biodegradacji, a w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady
zielone;
5) odpady wielkogabarytowe;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe;
7) odpady niebezpieczne, a w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.;
8) zużyte opony;
9) popioły pochodzące z gospodarstw domowych.
§ 7.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
1) zbieranie w pojemnikach lub workach foliowych o wielkości uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości odpadów niepodlegających selekcji i przekazywanie ich
podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających na terenie nieruchomości,
gromadzenia ich w workach foliowych lub pojemnikach;
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3) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji(Dz. U. z
2005 r. Nr 25,poz. 262 z póżn. zm.);
4) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń mieszczących
urządzenia na odpady;
5) uprzątanie
niezwłocznie
błota,
śniegu,
lodu
i
innych
zanieczyszczeń
z
części
nieruchomości
udostępnionych
do
użytku
publicznego
oraz
z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości;
6) niezwłocznego usuwania z dachu sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla
przechodniów oraz do likwidowania śliskości i gołoledzi na chodniku;
7) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów,
rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
8) dbania o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń;
9) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z póżn.zm.), przez
umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz
zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;
10) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
11) usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenia ich w urządzeniach
wymienionych w pkt 1;
12) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia;
13) utrzymanie skarp nasypów i rowów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w
stanie wykoszonym;
14) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż
ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym
bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;
15) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu
przeznaczonych;
16) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach
zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
17) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego
otoczenia;
18) obowiązki utrzymania czystości i porządku w lasach należą do właściciela lasu;
19) nakłada się obowiązek dbania o wygląd nieruchomości, w tym koszenia traw i karczowanie
samosiejek, utrzymywania w stanie wolnym od zachwaszczenia terenów nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych;
20) wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie budowy należą
do wykonawcy robót budowlanych;
21) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach
dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi;
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i
specjalnie oznaczonych;
22) naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na
terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby.
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Powstałe podczas napraw odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
23) usuwania nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w § 10, na podstawie umowy
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych, opróżniania osadników 2 razy w roku jeżeli
nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków;
24) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie
gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z póżn.zm.);
25) zgłaszanie Gminie, a w szczególności Straży Miejskiej, faktu zauważenia bezdomnego psa lub
zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę.
26) Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządców
poszczególnych kategorii dróg. Do obowiązków zarządców dróg należy także:
a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego
przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
b) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez
właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
§ 8.
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w
piecach nie przeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie
zawierających substancji niebezpiecznych; dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu
suszu ogrodowego i gałęzi;
2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu;
3) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
4) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
7) gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczoną do tego celu stacją zlewną;
9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i
wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.;
10) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) w celu składowania
odpadów lub materiałów budowlanych bez uzyskania wymaganej zgody zarządcy drogi zgodnie z
przepisami ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z póż.zm.);
11) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.).
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ROZDZIAŁ IV
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 9.
1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności 110 - 120 l,
240 l, 1100 l, 2200 – 2500 l, 7000 l lub w workach wg określonego poniżej koloru, uwzględniając
następujące normy miesięczne:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l lub
120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o
pojemności co najmniej 60 l;
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 lub 120 l;
3) dla żłobków i przedszkoli - 5 l na każde dziecko i pracownika; jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 lub 120 l;
4) dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia, aptek, domów
kultury - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110
lub 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 lub 120 l na każdy punkt;
6) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych 50 l na każdego zatrudnionego,
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l miesięcznie;
7) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 lub120 l;
8) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 lub
120 l;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 110 lub 120 l na każdych 10 pracowników;
10) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali - 20 l na jedno łóżko;
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 lub 120 l;
11) dla obiektów sakralnych związków wyznaniowych min. jeden pojemnik 110 l lub 120 l
miesięcznie;
12) klubów sportowych - minimum jeden pojemnik 110 lub 120 l miesięcznie.
13) dla cmentarzy minimum dwa pojemniki 2200 lub 2500 l miesięcznie.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza
(w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na
zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących,
ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriałowe i metale;
3) ZIELONY z przeznaczeniem na opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
4) BRĄZOWY na odpady biodegradowalne i zielone.
Pojemniki lub worki powinny posiadać logo lub nazwę operatora prowadzącego działalność w
zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
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
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zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego
kompostownika; pozostali właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają odpady
ulegające biodegradacji do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek w składanej deklaracji podpisać
zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał
uzyskany materiał dla własnych potrzeb.
6. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie
nakręcić po zagnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
7. Opróżnione opakowania za wyjątkiem opakowań szklanych należy, jeśli rodzaj materiału na to
pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do worka.
8. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy szczelnie
zamknąć.
9. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają przepisy odpowiedniej ustawy.
10. W miejscach publicznych (takich jak chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe)
odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.
11. Z obszarów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy,
instytucje, zakłady pracy) odpady komunalne odbierane będą przez gminę w ramach uiszczanej
do gminy opłaty.
12. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona
odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w
szalety przenośne, w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie. Organizatorzy
imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i
szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.
§ 10.
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić 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
późn. zm.);
2) na terenie nieruchomości pojemniki lub worki 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 przed posesję;
3) w przypadkach nieruchomości odległych od ciągów komunikacyjnych dopuszcza się możliwość
stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników z
tworzyw sztucznych. Taki przypadek powinien być uzgodniony z Urzędem Miasta i Gminy, a
worki powinny być dostarczone we wskazane miejsce przy utwardzonej drodze.
ROZDZIAŁ V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11.
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
 odpady zmieszane – minimum jeden raz na miesiąc
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 zbierane selektywnie papier i tektura, opakowania ze szkła białego i kolorowego, metale,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – minimum jeden
raz na miesiąc
 odpady ulegające biodegradacji i zielone – w każdym czasie we własnym zakresie do
punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – minimum raz
na rok, oraz w każdym czasie dostarczając we własnym zakresie do punktu selektywnej
zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu;
 odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe – należy gromadzić w pojemnikach
zamawianych przez prowadzącego remont lub modernizację obiektu w firmie
odbierającej odpady komunalne lub dostarczać bezpośrednio do Puntu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
 odpady zmieszane – minimum dwa razy w tygodniu;
 zbierane selektywnie papier i tektura, opakowania ze szkła białego i kolorowego, metale,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – minimum jeden
raz na tydzień;
 odpady ulegające biodegradacji i zielone – w każdym czasie dostarczając we własnym
zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu;
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – minimum raz na
rok, oraz w każdym czasie dostarczając we własnym zakresie do punktu selektywnej
zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu;
 pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
3) z obszarów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne według ustalonego
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
2. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy umieszczonych na terenach parków i dróg publicznych
winno odbywać się w miarę ich zapełniania.
3. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo –
usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania
odpadów.
4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach, w punktach aptecznych lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach selektywnej
zbiórki odpadów oraz w szkołach, przedszkolach i urzędach.
7. Selektywnie zebrane odpady: opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, papier i
tekturę, opakowania wielomateriałowe, metale pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:
1) przez operatorów, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory pochodzące z terenu nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 12 –

Poz. 622

odbierane są:
1) przez operatów, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w
ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów;
3) w punktach selektywnej zbiórki odpadów.
9. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:
1) przez operatorów, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są następujące rodzaje
odpadów:
1) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych (np. oleje odpadowe, opakowania po
środkach ochrony roślin, pozostałości farb, lakierów, inne chemikalia);
2) popiół;
3) odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe;
4) odpady ulegające biodegradacji i zielone;
5) zużyte opony;
6) opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tektura, opakowania
wielomateriałowe, metale;
7) pozostałe selektywnie wydzielone odpady nie będące opakowaniami z tworzyw sztucznych i
szkła (np. wiadra, miski, szkło okienne);
8) przeterminowane leki;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady wielkogabarytowe.
§ 12.
1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego
faktu gminie.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, żużlu, 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.
3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
4. Do żółtych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych,
metali oraz opakowań wielomateriałowych nie wolno wrzucać:
 opakowań z zawartością, np. z żywnością,
 pieluch jednorazowych,
 tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych i zabrudzonych folii,
 opakowań i butelek po olejach silnikowych i smarach, puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
 metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.
5. Do niebieskich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie wolno
wrzucać:
 opakowań z zawartością, np. z żywnością, wapnem i cementem,
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 pieluch jednorazowych,
 kalki.
6. Do zielonych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie
wolno wrzucać:
 ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
 luster,
 szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością,
 szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
 szyb samochodowych,
 zniczy,
 kineskopów.
7. Do bezbarwnych worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury, opakowań z
tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych nie wolno wrzucać:
 opakowań z zawartością, np. z żywnością, wapnem, cementem,
 kalki technicznej,
 prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,
 pieluch jednorazowych,
 tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych i zabrudzonych folii,
 opakowań i butelek po olejach silnikowych i smarach, puszek oraz pojemników po
farbach i lakierach,
 metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.
8. Do zielonych worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno
wrzucać:
 ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
 luster,
 szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością,
 szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
 szyb samochodowych,
 zniczy,
 kineskopów.
9. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać:
 odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z
pielęgnacji drzew i krzewów.
10. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia
bytowego.
§ 13.
1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
ROZDZIAŁ VI
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 14.
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1. Selektywnie zbierane odpady, w tym zmieszane odpady surowców wtórnych powinny być
poddawane odzyskowi.
2. Operator odbierający zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości
z sortowania winien je przekazywać do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.
3. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach jako instalację do
mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia z
nich frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.
4. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach jako instalację do
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.
5. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach jako instalację do
składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do
pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat .

ROZDZIAŁ VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§ 15.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) zachowania środków ostrożności, a w tym: niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru osób
dorosłych,
2) trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach,
zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
3) prowadzenia psów na smyczy na terenach ogólnodostępnych, a dodatkowo w kagańcu psów
ras uznawanych za agresywne oraz psów wykazujących cechy agresywności lub swoim
wyglądem i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi przebywających w otoczeniu,
4) przy przewozie środkami komunikacji psy muszą być trzymane na smyczy i w kagańcu, a
pozostałe zwierzęta powinny być przewożone w przystosowanych do tego transporterach lub
pojemnikach,
5) usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych;
postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystających
z pomocy psów asystujących.
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ROZDZIAŁ VIII
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej
§ 16.
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe,
hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 są zobowiązani:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) składować obornik tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich
nieruchomości,
3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla
zwierząt dwa razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do
obrotu handlowego,
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17.
Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do przeprowadzania, co
najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do
właścicieli budynków jednorodzinnych powinien być realizowany w miarę potrzeby.
§ 18.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Miasta i
Gminy Opatów określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.
§ 19.
Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.
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ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 20.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów poprzez działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz uprawnionych
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie
art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1 toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie - Referatu Rozwoju Gminy, Rolnictwa i
Nadzoru Komunalnego.
5. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie będzie inicjował działania, jak również będzie popierał
inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu
sanitarno – higienicznego i estetycznego gminy.

