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UCHWAŁA NR XXXII/282/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Chmielnik
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016, Poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach uchwala się Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik o następującej treści:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chmielnik.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - należy przez to rozumieć, ustawę z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze
zm.),
2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 1987 ze zm.),
3) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta
i gminy Chmielnik,
4) deklaracja – należy przez to rozumieć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składaną do urzędu przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
§ 2. Regulamin stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Chmielnik.
§ 3. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania
i do przekazania podmiotom odbierającym, następujące rodzaje odpadów komunalnych:
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1) papier w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury,
2) szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpady higieniczne i pozostałe po wydzieleniu frakcji
o których mowa w pkt. 1) – 4).
2. Oddawanie przez właścicieli nieruchomości powstających nieregularnie odpadów w postaci:
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu eklektycznego
i elektronicznego oraz innych odpadów niebezpiecznych, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, popiołu z palenisk
domowych, tekstyliów określa § 15 regulaminu.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych oraz odpadów
o których mowa w ust. 1 zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu.
2. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować w miejscu nie powodujące zakłóceń oraz ograniczeń w ruchu
pieszych i pojazdów, z zachowaniem odstępu minimum 1m od pni drzew.
§ 6. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami – na terenie nieruchomości pod
następującymi warunkami:
1) dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu,
2) nie powoduje zanieczyszczenia wód i gleb,
3) nie powoduje uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
4) odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości, jeżeli ograniczają się do usuwania drobnych usterek na potrzeby własne oraz
nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleb oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność, pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, oraz warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz miejsc publicznych:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 60 litrów,
2) pojemniki metalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności min. 110 litrów,
3) kontenery na odpady typu KP o pojemności min. 5m³,
4) worki z folii PE-HD o pojemności 80 litrów (na szkło) i 120 litrów na pozostałe frakcje odpadów,
5) kontenery, gruzowniki i worki o odpowiedniej wytrzymałości na odpady pochodzące z budów i remontów
o pojemności min. 60 litrów,
6) kosze uliczne.
2. Ustala się następujące kolory i oznaczenie pojemników, kontenerów i worków służących do zbierania
odpadów komunalnych określonych w § 4 ust. 1:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 1832

1) niebieski z napisem „Papier” ,
2) zielony z napisem „Szkło”,
3) żółty z napisem „Metal i tworzywo sztuczne” ,
4) brązowym z napisem „BIO”,
5) oraz oznaczone czytelnym napisem „Odpady zmieszane, w tym higieniczne”.
3. Worki powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jaki i na rozciąganie, posiadać
mocny i trwały zgrzew, posiadać nadruk z nazwą odbiorcy odpadów oraz oznaczenie jakie odpady należy
w nich umieszczać. Intensywność zastosowanego koloru na worku winna zapewnić jego przezroczystość
umożliwiającą sprawdzenie zawartości.
§ 8. Przyjmuje się minimalne wskaźniki wytwarzania na nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych w cyklu miesięcznym:
1) dla budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców – 20 litrów na faktycznie zamieszkałego
mieszkańca,
2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – 3 litry na każdego ucznia/dziecko i pracownika,
3) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 litrów na każdego zatrudnionego,
5) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na każde jedno miejsce konsumpcyjne,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik 120 litrów na każdych 10 zatrudnionych pracowników,
7) dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów – 20 litrów na każde łóżko,
8) dla gospodarstw agroturystycznych – 20 litrów na każde łóżko,
9) dla przychodni lekarskich – 3 litrów na jednego pacjenta,
10) dla hurtowni – 75 litrów na każde 10 m² powierzchni handlowej.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia na stałe nieruchomości w taką liczbę
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, których łączną pojemność ustalono jako iloczyn
wskaźnika określonego dla poszczególnych typów nieruchomości w § 8 i liczby osób zamieszkujących
w budynkach lub korzystających z budynków zlokalizowanych na nieruchomości, przy zastosowaniu
dwutygodniowego lub miesięcznego cyklu odbierania odpadów komunalnych.
2. Liczba pojemników na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie może być mniejsza niż jeden
komplet worków lub pojemników na odpady określone w § 4 ust. 1 w zależności od złożonej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ilości wytwarzanych
odpadów oraz ilości osób z niej korzystających.
3. W przypadku prowadzenia działalności spożywczo - gastronomicznej, należy dodatkowo na zewnątrz
lokalu, w miejscu dostępnym dla klientów ustawić co najmniej jeden pojemnik na odpady. Wielkość
pojemnika winna być dostosowana do liczby obsługiwanych klientów.
§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki typu
SM o pojemności 1100 dm3 oraz typu KP o pojemności 6 m3 lub większe.
2. Pojemniki winny być ustawione w gniazdach spełniających następujące kryteria:
1) gniazdo zbudowane jest z zestawu pojemników przeznaczonych na odrębne zbieranie frakcji odpadów,
o których mowa w § 4 ust.1 w zależności od złożonej deklaracji,
2) pojemniki winny posiadać oznaczenie i kolorystykę zgodnie z § 7 ust. 2 z uwzględnieniem określonych
w przepisach odrębnych okresów przejściowych na dostosowanie kolorystyki pojemników,
3) jedno gniazdo pojemników powinno przypadać na nie więcej niż 500 osób,
4) gniazdo winno być zlokalizowane w miejscu o łatwym dojeździe dla pojazdów opróżniających pojemnik,
aby opróżniający je pojazd nie hamował ruchu drogowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 1832

3. Dopuszcza się korzystanie z jednego gniazda mieszkańców, kilku spółdzielni i/lub wspólnot
mieszkaniowych.
4. Teren wokół gniazda oraz pojemniki i kontenery należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, nie dopuszczając do przepełniania pojemników oraz mieszania poszczególnych
frakcji odpadów, a w razie konieczności zapewnić nadzór nad sposobem pozbywania się odpadów przez
mieszkańców korzystających z gniazda.
5. Przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami w razie potrzeby rozstawić zestawy pojemników
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, przy zachowaniu zasad o których mowa w § 8.
§ 11. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego tj. na chodnikach przy drogach publicznych,
przystankach komunikacji publicznej, w parkach oraz innych terenach użytku publicznego należy rozmieścić
kosze uliczne.
2. Ustala się następujące warunki rozmieszczenia koszy ulicznych:
1) na przystankach komunikacyjnych kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku,
2) powinny być rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez
wszystkich użytkowników ww. terenów oraz w miejscu nie powodującym zagrożenia dla ruchu pojazdów
i pieszych oraz umożliwiać ich swobodne opróżnianie,
3) odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być
dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszego,
4) kosze uliczne powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich
odpadów oraz utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia
odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów,
2) zapewnienie utrzymania punktu gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym
i porządkowym.
2. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy go szczelnie
zamknąć celem uniemożliwienia wydostania się odpadów na zewnątrz pojemnika pod wpływem działania
czynników atmosferycznych, czy innych czynników zewnętrznych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie
z częstotliwością określoną w § 14 i w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
2. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach określonych w harmonogramie, który
dostarcza zarządcy nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.
3. Właściciele nieruchomości zapewnią swobodny dostęp do pojemników i worków podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne w terminie wskazanym w harmonogramie, poprzez wystawienie
pojemników/worków przed terminem ich odbioru przed posesję do krawędzi drogi publicznej w sposób
nie utrudniający przejścia lub przejazdu.
§ 14. Ustala się częstotliwość pozbywania się następujących frakcji odpadów:
1. Zmieszane odpady komunalne w tym higieniczne i pozostałe:
a) w okresie od 1 października do 31 marca, nie rzadziej niż raz w miesiącu – miasto/obszar wiejski,
w zabudowie jednorodzinnej,
b) w okresie od 1 października do 31 marca, w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie –
miasto/obszar wiejski, w zabudowie wielorodzinnej,
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c) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, nie rzadziej niż raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej –
miasto/obszar wiejski,
d) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w zabudowie jednorodzinnej w mieście nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu,
e) od 1 kwietnia do 30 września, w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu - obszar wiejski.
2. Papier, Szkło, Metal i tworzywo sztuczne:
a) a) w zabudowie wielorodzinnej – w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) b) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Odpady ulegające biodegradacji:
a) w okresie od 1 października do 31 marca, nie rzadziej niż raz w miesiącu – miasto/obszar wiejski,
w zabudowie jednorodzinnej
b) w okresie od 1 października do 31 marca w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie –
miasto/obszar wiejski w zabudowie wielorodzinnej,
c) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, nie rzadziej niż raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej –
miasto/obszar wiejski,
d) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w zabudowie jednorodzinnej w mieście nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu,
e) od 1 kwietnia do 30 września, w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu – obszar wiejski.
§ 15. Ustala się następujący sposób pozbywania się z nieruchomości zamieszkałych powstających
nieregularnie odpadów komunalnych:
1. Przeterminowane leki, opakowania po lekach i termometry – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
2. Przeterminowane chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin –
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w sklepach, w których zostały zakupione.
3. Zużyte baterie – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub w placówkach oświatowych
i instytucjach publicznych wyposażonych w pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych baterii.
4. Zużyte akumulatory – w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub w punktach ich
sprzedaży.
5. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny:
a) raz na pół roku kalendarzowego bezpośrednio z gospodarstwa domowego przez podmiot zajmujący się
odbiorem odpadów komunalnych,
b) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przypadku wywozu przez właściciela
nieruchomości we własnym zakresie lub w punkcie zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) w zabudowie wielorodzinnej wystawiane przed gniazda, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych dla budynków wielorodzinnych,
b) w zabudowie jednorodzinnej raz na pół roku zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych,
c) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych, których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg
i powstałe w wyniku robót budowlanych bądź remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę
należy przekazywać własnym staraniem nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
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b) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych innych niż o których mowa w pkt a) prowadzonych
we własnym zakresie, należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju
odpadów, udostępnionych i odbieranych odpłatnie przez podmioty odbierające odpady, ustawionych
w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd do pojazdu,
podmiotu odbierającego odpady. Odpady te mogą być przekazywane za odpłatnością we własnym zakresie
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
c) odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany mogą być wykorzystywane na własne
potrzeby, przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami
w celu utwardzenia powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie
warstwą niepylącą z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa
budowlanego. W przypadku braku takiej możliwości należy postępować w sposób opisany w pkt. a) lub b).
8. Zużyte opony - w punktach wymiany opon lub punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
a także podczas akcji zbierania odpadów.
9. Tekstylia - w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach znajdujących się w wybranych punktach
miasta i gminy.
10. Popiół z palenisk domowych:
a) własnym staraniem, nieodpłatnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub
zlecając odpłatnie jego odbiór przedsiębiorcy, świadczącemu usługi w tym zakresie,
b) dopuszcza się wykorzystywanie popiołu pochodzącego z przydomowej instalacji grzewczej do własnych
potrzeb na terenie swojej nieruchomości. Czynność taka musi być przeprowadzona w sposób niepowodujący
pylenia i innych uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
§ 16. 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym bioodpadów,
odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji, jest obowiązkowa we wszystkich rodzajach
zabudowy.
2. Obowiązek selektywnego zbierania wymienionych w ust. 1 odpadów realizowany jest w zabudowie
wielorodzinnej poprzez ich gromadzenie w oddzielnych pojemnikach, które będą odbierane przez
przedsiębiorcę.
3. Obowiązek selektywnego zbierania wymienionych w ust. 1 odpadów realizowany jest w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej poprzez:
a) kompostownie odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów i odpadów zielonych, na terenie
własnej nieruchomości, we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości
dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców,
b) gospodarstwa domowe nie prowadzące przydomowych kompostowników są zobowiązane do selektywnej
zbiórki tych odpadów w oddzielnych pojemnikach/workach, o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu.
4. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych na własnej nieruchomości wymaga pisemnego zgłoszenia
w deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 17. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób
systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników
bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. 1. Miasto i Gmina Chmielnik przynależy do 4 regionu gospodarki odpadami komunalnymi
w województwie świętokrzyskim.
2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, Gmina Chmielnik obowiązana jest do przekazywania do regionalnych
instalacji określonych w uchwale w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa
świętokrzyskiego.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
2. Posiadacze psów prowadzą psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną lub
zagrażającemu otoczeniu nakładają kaganiec.
3. Posiadacze zwierząt usuwają niezwłocznie zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta na terenach
użytku publicznego z wyłączeniem osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub korzystających z psów
przewodników, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Usunięte zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 3. powinny być gromadzone w jednorazowych
woreczkach, a następne w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych lub w koszach
ulicznych zlokalizowanych na terenach użytku publicznego.
5. Właściciele zwierząt mają obowiązek posiadania jednorazowych woreczków na zanieczyszczenia
o których mowa w ust.3.
6. Pozostawienie zwierząt domowych bez uwięzi na terenie nieruchomości, może mieć miejsce
w przypadku nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający zwierzętom domowym jej opuszczenie
i wykluczający dostęp osób trzecich.
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 20. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach
wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych ze skoncentrowanym budownictwem jednorodzinnym oraz
innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie miasta Chmielnik w ramach podjętej
działalności gospodarczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych, pod warunkiem, że chów będzie
prowadzony w sposób:
a) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi i nie powodujący konfliktów międzyludzkich oraz
nie stwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
b) prowadzony będzie w zamkniętych budynkach inwentarskich i na terenach ogrodzonych, w sposób
nieumożliwiający przedostanie się tych zwierząt na zewnątrz obiektu oraz ogrodzenia,
c) nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Zabrania się zanieczyszczania ulic, chodników i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą,
ściółką, piórami lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.
4. Właściciel zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
5. Ule pszczele mogą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od granicy z sąsiadującą
nieruchomością, a 30 metrów od granicy z drogą publiczną lub najbliżej położonymi zabudowaniami,
w których przebywają ludzie bądź zwierzęta. Dopuszcza się zmniejszenie podanych wyżej odległości pod
warunkiem umieszczenia miedzy ulami, a sąsiadującą nieruchomością ściany oddzielenia w postaci gęstego
szpaleru krzewów, bądź innej przeszkody o wysokości co najmniej trzech metrów.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 21. 1. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są w szczególności:
a) miejsca zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych,
b) tereny oczyszczalnie ścieków, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczych,
c) zakłady przetwórstwa żywności i wykorzystujące płody rolne,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–8–

Poz. 1832

d) budynki wielorodzinne.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają również inne obiekty, w których stwierdzono występowanie
gryzoni.
3. Deratyzację na terenach określonych w ust. 1 należy przeprowadzać wczesną wiosną w terminie do
30 kwietnia.
Rozdział 9.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 23. Traci moc Uchwała Nr XVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2016r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

