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U c H W A Ł A NR xXXV||l22l06
Rady Gminy Leoncin
z dnia 28 czerwca 2006r.

w sprawie ReguIaminuutrzymaniaczystościi porządkuna terenieGnriny
Leoncin
Na podstawieart.18 ust.2 pkt 15 oraz arl.4 ust.1 ustawyz dnia I marca
gminnym(tekstjedno|ity
1990r. o samorządzie
Dz' U' : 2001r. Nr 142,poz. 1591z
pÓżn.zm')oraz art.4 ust. 1 i 2 ustawyz dnia13 września
1996r. o utrzymaniu
czystoŚcii porządkuw gminach(Dz. U, z 2005r. Nr 236 poz. 2008),w związkuz ań.
10 ustawyz dnia29 lipca2005 r. o zmianieustawyo odpadachoraz o zmianie
niektórych
innychustaw( Dz. U. z2005 r' Nr 175,poz,1458),po zasięgnięciu
opinii
Powiatowego
lnspektoraSanitarnego,
Rada GminyLeoncin uchwa|aco następuje:

s1
Szczegółowezasady utrzymania
czystości
i porządkuna terenieGminyLeoncin
okreŚ|one
sąw Regu|aminie
utrzymania
czystości
iporŹądkuna terenieGminy
Leoncin,stanowiącymzałącznikdo uchwaty.

s2
Bieząceprowadzeniekontro|i
w zakresierealizacjipostanowieńRegu|aminu
utrzymania
czystości
i porządkuna terenieGminyLeoncin powierzasię Komisji
powołanej
przezWojtaGminy'

s3
Uchwała
w wchodziw zycie po uptywie14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku
UrzędowymWojewodztwaMazowieckiego.

s4
Z dniemwejścia
w iycie niniejszejUchwatytracimoc obowiązująca
Uchwała
Nr XXXIV/15/98
Rady GminyLeoncinz dnia19 czerwca1998roku.
PrzewodniczącyRady Gminy

R0ZDZIAŁ

Załącznik do uchwĄ
Nr XXXVII122106
Rady Gminy Leoncin
z dniaZ8 czerwcaf006 r.
I

Postanowienia ogólne
$l
Regulamin utrrymania czystościi porządku na terenie Gminy Leoncin, Zwany dalej Regulaminem,
określaszczegółowe zasady utrrymania czystościi porządku na terenie gminy Leoncin.

$2
Regulamin obowiązuje właścicielinieruchomości,
mieszkańców, osoby ftryczne, prawne' podmioty
gospodarcze , przedsiębiorców prowadzących działalnośów zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicielinieruchomościlub w zakresieopróżnianiazbiorników bezodpĘwowych
i transportnieczystościpĘnnych oraz osoby przebywająceczasowe na terenie Gminy Leoncin.

$3

Ilekroó w Regulaminiejest mowa o:
1) chowie zwierząt_ rozumie sięprzezto wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania,
2) gminnym planie gospodarki odpadami(dalej:GPGO) _na|ezy ptzezto rozumieó gminny plan
gospodarowaniaodpadamiwprowadzony uchwałąNr XXl/49l2004 Rady Gminy Leoncin z
dnia 03 listopada 2004 r w sprawie uchwalęniaplanu gospodarkiodpadami d|a Gminy
Leoncin na lata f004 -f011,
3) krajowym planie gospodarki odpadami (dalej : KoGo) _na|eĘ przezto rozumieó przyjęty
przez Radę Ministrów zgodnie z treściąart.l 4 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia f001 roku o
odpadach(Dz. U. Nr 62, poz' 628 zpoźn' zm.) i ogłoszonyw Monitorze Polskim z
28 lutego 2003 roku (MP Nr 1l, poz. 159),
4) niecrystościachciekĘch _na|eĘ przezto rozumieó ściekigromadzoneprzejściowow
zbiorn ikach bezodpływowych,
5) odpadachbudowlanych _ rozumie sięprzez to frakcję odpadów pochodzącychz remontów
i budów wymienionąw KoGo pośródl8 strumieniskładającychsię na odpady komunalne:
6) odpadach komunalnych _ rozumie sięprzezto odpady komunalne w rozumieniu ustawy z
f7 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz. U. Nr 62, poz, 628, zpóźn, zm,),
7) odpadach niebezpiecznych _ rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w
rozumieniu ustawy z dniaŻ7 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz.U. Nr 62, poz. 628
zpóźn. zm.),
8) odpadachopakowaniolvych_ na|eĘ przezto rozumieó opakowania z papieru i tektury,
opakowani a wie lomateriałowe,opakowani a z tw orzyw sztucznych, opakowani a ze szkła,
opakowania zb|achy stalowej opakowaniaz aluminium, rvymienionew KoGo pośród18
strumieni składającychsię na odpady komunalne,
9) odpadachulegającychbiodegradacji- rozumie sięprzezto odpady ulegającychbiodegradacji
w rozumieniu ustawy o odpadach,
l0) odpadachwielkogabarytowych_ rozumie się przez to jeden ze strumień odpadów
komunalnych wymienionych w KOGO,
l l) odpadachzielonych _na|eżprzezto rozumiećfrakcję odpadów u|egającychbiodegradacji,
powstającychw wyniku pielęgnacjii upraw ogrodów i terenów zielonych,
l2) podmiotachuprawnionych_na|eĘ ptzezto rozmieó przedsiębiorstwabędącegminnymi
j ednostkami organi zacyj nym i lub podmi otami posiadającymi wydane ptzez w 6jta gminy,
organ wykonawcry jednostki pomocniczej lub organjednostki albo podmiotu, o którym molva
w ań.9 ust. 1 ustarvyzdnla 8 marca l990 r' o samorządziegminnym (Dz.U, zf00| r.
.l42,
poz. l591 zpóźn. zm,) waŻnezezwoleniena prowadzeniedziałalności
Nr
w zakresie,:

2
a)
b)
c)
d)

odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecrystościciekłych,
ochrony przedbezdomnymi mtierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, atakie grzybowisk i spalarni avłok
złtierzęcych i ich części:,
13) stacjach zlewnych _ rozumie sięprzezto instalacje iurządzenia zdefiniowane w art. 2 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 13 września1996 roku o utrzymaniu czystościi porządku (Dz. U. z2005r.
Nr 236, poz. 2008 .),
14) zbiornikach bezodpĘwowych - rozumie sięprzez to instalacje i urządzeniaprzeznaczone do
gromadzenia nieczystościciekĘch w miejscach ich powstania,
l5) właścicielach
nieruchomości_na|eĘ przezto rozumieó właścicielinieruchomościoraz osoby
władającenieruchomościąnapodstawie innego tlrtufu prawnego zobowiązane do realizowania
obowią7ków w zakresie utrzymania czystościi porządku,
16) zlxierzętach bezdomnych * rozumie sięprzezto rwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z
dniafT sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt(Dz. U. z2003 r. Nr 16, poz} 1022 zpóźn.zm');
17) zwierzętach domowych _ rozumie sięprzezto rvtierzęta domowe w rozumieniu ustawy o
ochronie zwierząt,
18) ałierzętach gospodarskich _ rozumie sięprzezto zvtierzętagospodarskie w rozumieniu
ustawy z dnia 20 sierpnia |997 r o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz. U. zf002 r. Nr 207, poz. 1762zpóźn, zm,).

RozDzIAŁII
Wymagania w zakresie utrzymania crystościi porządku na terenie nieruchomości.

s4
WłaścicielenieruchomościzapewniĄąutrzymanie na ich terenie czystościiporządku oraz
naleĄrtego stanu sanitarno - higienicznego' poprzez:
1) wyposazenie nieruchomościw dostatecznąilośópojemników służącychdo gromadzenia
odpadów,
2) utrzymywanie w naleĄĄm stanie sanitarnym pomieszczeń,mieszczącychlttządzenia na
odpady,
3) prryłączenienieruchomoścido istniejącej sieci kanalizacyjnej, aw przypadkach określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września1996 roku o utrrymaniu czystościi porządku
na terenie gminy, wyposazenie nieruchomościw zbiornik bezodpĘwowy nieczystości
ciekĘch lub pr4,domową ocryszczalnię ściekówbytowych,
4) uprzątanie i usuwanie błota,śniegu,lodu i innych zanieczyszczeń z częścinieruchomości
udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przy|egającychbezpośredniodo
nieruchomości'
Usuwanie btota, śniegui lodu powinno odbywaó się niezwłocznie, natomiast innych
zanieczy szczeń _ w miarę potrzeby.
5) usuwanie śniegu,nawisów (sop|i) z dachów, okapów, rynien i innych częścizabudowań
położonychna terenie nieruchomości.
Nienvłoczne usuwanie z terenu nieruchomościmateriafu rozbiórkowego i resŹek materiałów
budowlanych, powstĄch w wyniki remontu i modernizacji lokali i budynków.

$s
Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystościi porządku, zabrania się :
l ) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych
budynków,
f) niszczenia lub uszkadzania obiektów małejarchitektury, trawników orazzie|enców,vządzeń
wyposażenia placów zabaw,urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przemaczonych do
umieszczania ręklam i ogłoszeń,urządzen stanowiących elementy infrastruktury komunalnej,

J

3) umieszczania aflszy, reklam, nekrologów' ogłoszeńw miejscach do tego nie wyznaczonych,
4) zakopywania odpadów oraz padĘch zwierząt,
5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stĄch,
wylewania nieczystościciekłych pozawznaczonymi do iego celu stacjami zlewnymi'
9
7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przezwłaścicielinieruchomości:
8) wykorzysĘwania niecrynnych studni kopanycń do gromadżeniaodpadów, nieczystości
ciekĘch i wód opadowych spĘwających z powierzchni dachów, pojazdów'
9) spalania śmieci w piecach centralnegoogrzewania.

s6
1. Kontroli przestrzegania obowiązków w zakresie utrzymania czystościi porządku na
nieruchomościachdokonuj e Kom isja powołanaptzez w ójta gminy.
2. Zadaniem komisji jest:
- sprawdzenie porządku i czystościna nieruchomościach,
.
sprawdzenie posiadaniaprzezwłaścicieli nieruchomościumów, dowodów. rachunków za
wywóz niecrystościstĄch i płynnych.
3. Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządzaprotokół.
W prrypadku stwierdzenia nieptzestrzeganiawymagań określonych w n iniej szym
regulaminie komisj a wydaj e za|eceniai W znacza termin usunięóia uchybień. ńo
upływie W znaazonego terminu Kom i sja dokonuje kontroli sprawdzaj
ąóej.
4. Protokół z kontroli sprawdzającejw przypadkunieusunięciauchybi"ń p,ź".właściciela
nieruchomościstanowi podstawę skierowania wniosku o ukaranie w trybie kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.

RozDzIAŁ

III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

s7
Zezwa|asię na mycie pojazdówsamochodowych
na terenienieruchomości
na specjalnie
przeznaczonychdo tegomiejscach, które powinnybyó wyposażone
w ujęcie*óavlutwardzoną
nawierzchnięze spadkiemzapewniającymspĘw wody do wpustów kani|izacyjnyót' tuu
zbiorników bezodpĘwowychpo uprzednimich przejściuprźeztapaczolejui óisiojników.
odprowadzenieściekówbezpośrednio
do gleby|ubwód powierzchniowyóh
jest zalronione.
$8
Naprawapojazdów samochodowychzvięana z ichbieżącąeksploatacjąjestdozrvolonana
terenienieruchomości,
pod warunkiem,żenie spowodujeto zanieczyszczenia
wód lub glebyoraz
uciążliwości
dla sąsiadów'Powstałe
odpadypowinnybyó gromadzoneiusuwanezgodniez
obowiązuj
ącymiprzepisami.

RozDzIAŁ Iv
Rodzaj e i m inim al na poj emność urządzeń przeznaczonych d o zbierania od padów
komunalnych i gromadzenia niecrystościciektych na terenic nieruchomości oraznadrogach
publicznych.

se

l. Utządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności
od 10 l
2) zamkniętepojemniki na odpady o pojemnościod l20 l
3) worki od l20l
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4) pojemniki, worki przeznaczone do selektywnej zbiórki
5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane
2. Odpady komunalne na|eĘ gromadzió w pojemnikach lub rvorkach koloru czarnego.
Mieszkaniec wsi rocznie zbiera do pojemnika odpady o masie około l7l kg i
objętościokoło 1,l4 m3, ptzy dwutygodniowymcyklu wywozu, potrzebujeon
44 l pojemnościpojemnika na odpady.
3. Właścicielnieruchomościzapewnia wyposażeniejej w urządzenia sfużącedo gromadzenia
odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienię ich od firmy
wyrvozowej lub w inny sposób w drodze umowy z firmąwywozową.
$10
l. odpady komunalne,zbierane w sposób selektywny,na|eĘ gromadzió w następujący
sposób:
l) odpady stałew pojemnikach następującejkolorysĘki:
a) brązowy _ zprzeznaczeniem na papier' tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe
b) zielony - z przeznaczeniem na opakowania ztworzyw sztucznych , plastik
c) niebieski - zprzeznaczeniem na szkło,
ltlb worki następującej kolorystyki:
d) brązowego _ zptzeznaczeniem na papier i tekturę
e) niebieski _zprzeznaczeniem na szkło
f) zielony - zprzeznaczeniem na plastik
2) Częstotliwośówywozu selektywnie zebranych odpadów odbywaó się powinien w sposób
ustalony w drodze umowy' jednak nie rzadziej niżzruzna dwa tygodnie.
3) Selektywnązbiórkę odpadów stĄch prowadzió powinni wszyscy mieszkańcy gminy,
zakładypracy i szkoĘ na tęrenie gminy. W akcjach selektywnej zbiórki odpadów
czynny udział winna braó młodzieższkolna.
4) Wraz z selektywną zbiórką odpadów statych prowadzió na|eĘ akcję informacyjnoedukacyjną na tematjej maczęnia dla ochrony środowiskanaturalnego.
2. odpadykuchenneulegającebiodegradacjiw przydomowym kompostowniku lub specjalnie
przeznaczonych do tego celu pojemniku,
3. mieszkańcy posiadającyprzeterminowaneleki, mogązwróció je bezpłatniedo
aptek,a zużzyte
baterieclo sklepów, które dysponująodpowiednimipojemnikami.
4. odpady budowlane i zielone są sktadanedo kontenera dostarczonego przez podmiot
uprawniony iw nim odbierane.

s11
Właścicielenięruchomościna tereniektórych nie ma możliwościprzyłączeniasię do kanalizacji
sanitarnych' mają obowiązek gromadzenia nieczystościpĘnnych w przeznaczonych wyłącznie do
tego celu bezoodpływowychzbiornikach dostosowanychwielkościądo ilościosób na sta|elrrb
czasowe przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie byto konieczne nie częściej
niżraz na kwartał bez dopuszczeniado przepetnienia.

$12
Właściciel
nieruchomości,
którydoocryszczania
nieczystościciekĘch
najej terenie,
zastosował
przydomowe oczyszcza|nie ścieków,ma obowiązek zgłoszeniajego ZastosowaniaStaroście
Powiatowemu. W przypadku zastosowania oczyszcza|niprzydomowej o przepustowościpowyżej
5 m 3 na dobę' właścicielnieruchomościma obowiązekposiadaniapozwo|eniawodnoprawnego
na odprowadzenjeściekówdo środowiska.
przydomowej oczyszcza|niściekówmusi zostaćdostosolvanado ilości
Przepustowość
mieszkańców w sposób zapewniającyuzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego
w
przepisachoclrębnych.

s13
1. Najemcy mieszkań komunalnych uiszcząopłaĘ za wywóz niecrystościstaĘch w
wysokościodpowiadającej i|ocrynowi normy miesięcznej wynoszącej 0,05 m. i
stawki za I m 3 ustalonej przezWójta gminy na podstawie ponoszonych kosztów wywozu
nieczystościstaĘch.
f . opłaĘ o których mowa w ust. 1 najemcy uiszczać będą w kasie Urzędu gminy w terminie
ptatnościczynszu za najem mieszkania.
$14
l.

gospodarczą są zobowięani ustawió w miejscach
Gmina lub prowadzący handlową działalność
publicznych, przed sklepami, pojemniki ptzeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od
indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papier' tektury, tekstyliów i
metali' uzupełniajągminny system selektywnej zbiórki odpadów.
z. Pojemniki do selektywnejzbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, o
pojemnościl 100 l i ko|ory przypisanedo rodzaju odpadów, na jakie sąprzeznaczone,a wiec:
- zielony przeznaczony na opakowaniaz tworryw sŹucznych, plastik,
- brązowy przeznaczony na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe,
- niebieski przeznaczony na szkło.
3. Miejsca publiczne takie jak: ciągi handlowo - usfugowe,przystanki komunikacji publicznej
obowią7kowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może prze|<raczać
a) odległość
1 5 0m ,
b) na przystankach komunikacji kosze na|eĘ lokalizowaó pod wiatą a jeślijej
nię ma to w sąsiedztwie oznaczenia prrystanku.
4. Organizatorzy imprezy masowej sązobowiązani do wyposażeniamiejsca, na którym ona się
odbywa, w j eden poj emnik o poj emnoś
ci |20 | na f0 osób uczestniczących w imprezie oraz w
j
przenośne
w
liczbie
szalety
eden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeŻe|iczas jej
trwania nie przekroczy 4 godziny, jeślijest on dłuiszy _ |iczby te na|eĘ zwiększyó o 50 oń w
stosunku do podanych wyżej, nakaŻdę następne4 godziny trwania imprery. Organizatorzy
imprezy są zobowiązani za'wrzeÓ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie
pojemników i szaletów oraz ich opróżnienieiuprzątnięcie.

$ls
1. Na terenienieruchomościpojemniki lub worki z odpadami na|eĘ ustawićw miejscu
wyodrębnionym' widocznym, trwale oznaczonym na utwardzonej równej powierzchni'
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błotai innych nawarstwień dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionegobez koniecznościotwieraniawejściana teren
nieruchomościlub' gdy takiej możliwościnie ma, na|eĘ wystawió je w dniu odbioru, zgodnie z
harmonogramem' na chodnik lub ulicę przed wejściemna teren nieruchomości.Dopuszcza się
takżewjazd na teren nieruclromościpojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystościciekłych musi byó z|oka|izowany w sposób
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celrr ich
opróznienia
3' Właścicielnieruchomościma obowiązek utrzymywaó pojemniki na odpady w dobrym stanie
sanitarno-technicznym oraz poddawaó je okresowej dezynfekcji. Usługi w tej mierze może
wykonywaó podmiot upralvniony.
4, odpady komunalne wielkogabarytowe muszą byó wystawionew terminie i miejscu
przewidzianym w harlnonogramieuzgodnionymz firmąwywozową |ub podmiotem
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prowadzącym zakładich utylizacj i, Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych
odbywaó się będzie raz w roku.
5' Wyselekcjonowaneodpady budowlane i zielone musząbyó złoŻonew udostępnionychprzez
podmiot uprawniony w miejscach, umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego' na
miejscu nie utrudniającym korrystanie z nieruchomości
6. Zesady rozmieszczenia koszy ulicznych określa$ 14 ust. 3 niniejszego regulaminu.

s16
1' Właścicielenieruchomościmają obolviązekgromadzeniaodpady niebezpiecznęosobno
pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.
2. odpady komunalne niebezpieczne, atakŻe groŻąceskażeniem|ub zakuŻeniemoraz inne
szczególnie szkodliwe dla środowiskanalezy gromadzió w odrębnych pojemnikach.
3. Wymagania,jakim powinny odpowiadaó takie pojemniki i zasady usuwania tych odpadów
określają odrębne przepisy.
4. PodmioĘ gospodarcze i jednostki organizacyjne wytwarzające odpady zobowiązane są do
prowadzenieewidencji odpadów niebezpiecznych.
$17
l. odpady medyczne i weterynaryjne powstającew obiektach ufieczności publicznej |ub
innych zakładachopieki zdrowotnej lub weterynaryjnej na|eĘ gromadzić i przechowywaó
w hermetycznych zabezpieczonych przed otwarciem pojemnikach zgodnie z zasadami
określonymiw odrębnych przepisach (ustawa zdnia 17 kwietnia 200| r o odpadach)
f . Zabrania się wspólnego gromadzenia odpadów medycznych i weterynaryjnych wrazz
odpadami komunalnymi.
$18
l.

2,
3.

4.

5.

6.

7.

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu,lodu, gruzu, gorącego
popiofu, Żuż|a,sz|amów, substancji toksycznych, żrących,wybuchowych, przeterminowanych
leków, zuŻyĘch olejów, resztek farb, rozpuszcza|ników,lakierów i innych odpadów
gospodarczej.
niebezpiecznych oraz odpadów z działa|ności
Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady,jakichkolwiek odpadów.
Do pojemników na papier, tekturę zabrania się wrzucać:
- opakowania z zaw artościąnp. żywnościowąwapnęm' cementem,
- kalkątechniczną
- prospekty,foliowane i lakierowanekatalogi.
Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucaó:
- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, ta|erze,doniczki)
- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne zpozostałościamizawartości'
. szkło budowlane (szyby okienne, szkłozbrojone,),
- szyby samochodowe.
Do pojemników na opakowania ztworzyw sztucznych(plastik)zabraniasię wrzucać:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre filie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach,puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
- opakowania po środkachclrwastów i owadobójczych,
Zabrattia się odprowadzenia płynnych odchodów avierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ściekibytowe oraz wprowadzania
gnojownicy do wód stojących, wód ptynących, rowów melioracyjnych, sadzawek, oczek
wodnych.
Zabrania się wylewania na pola, tąki do lasów, rzek, jezior, rowów melioracyjnych sadzawek'
oczek wodnych itp. ptynnych odpadów komunalnychczy|i ściekówbytowych z samochodów
asenizacyjnych.

7
R:oZDZI.AŁv
Częstotliwośói sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystościciekĘch z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uĘtku publicznego.

sle
1. Właścicielenieruchomościsązobowią7anido zawarciaumowy z podmiotem uprawnionym
na odbiór odpadów komunalnych.
f . Właścicielenieruchomościsą zobowiązan| w celu umożliwienia przygotowania treści
umowy, do podania upowaznionemu przedstawicielowi podmiotowi uprawnionego zgodnej ze
stanemewidencji ludnościticzby osób zamieszkującychstale na terenienieruchomości,
lub
gcly stan faktyczny różni się od niej, oświadczeniana piśmieo odstępstwachi ich
przyczynach.
3. Wtaścicielenieruchomościprowadzący działa|nośó
gospodarcząsązobowiązani,w cęlu
prrygotowania umowy, do podania upoważnionemuprzedstawicie|owi podmiotu
uprawnionegoinformacji umożliwiającejobliczeniazapotrzebowaniana pojemniki.
4. Właścicie|e
nieruchomości,które nie sąpodłączonedo sieci kanalizacyjnej,sązobowiązani do
nientłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika
bezodptywowego lub oprózrianie osadnika oczyszcza|ni przydomowej.
5. Właścicielnieruchomościjest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy
korrystanie z usługpodmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub
oprózniania zbiorników bezodpływowych oraz dowodów, rachunków uiszczania opłatz
odbiór odpadów i opróźnianie zb iorników bezodpływolvych.

s20
1. Częstcrtliwośópozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomościustala się:
l) dla odpadów kuchennychw cyklu miesięcznym,
2) dla odpadów niebezpiecznychw cyklu dwumiesięcznym)
3) dla odpadów wielkogabarytowych w cyklu rocznym'
4) odpady budowlane i zielone z pielęgnacjiogrodów będąodbieranena indywidualne
zgloszenie,
5) dla odpadów nieselekcjonowanych w cyklu dwutygodniowym.
2' Częstotliwośćusuwania odpadów komunalnych z teręnów przęznaczonych do użytku
prrb|icznegoustala się
1) w cyklu raznadwatygodnie,
f) nieza|eiznieod częstotliwości opróżniania koszy u|icznych zarządzającyobszarem
mają obowią7eknie dopuścićdo przepetnianiakoszy ulicznych i wysypywania
odpadów na ziemię,
3) usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie.
3. Właścicielenieruchomościwyposazonę w zbiorniki bezodpływowe sązobowiązani oprózriaó
je z częstotliwościąusta|onąze stacją zlewną a w przypadku wcześniejszegozapełnienia
zbiornika, zgłoszenietego faktu przedsiębiorcy uprawnionemu' zktorym posiada umowę na
opróżnianie zbiorników. Przyjmuje się, że pojemnośćzbiorników powinna wystarczyć na
opróżnianieich nie częściejniŻraz na kwartał.
4. W przypadku stwierdzenia nieszczelnościzbiornika bezodpĘwowego' właściciel
jest zobowiąlany do nienvłocznegousunięcianieszczelnościoraz
nieruchomości
powiadomienia o tym gminy.
5. Właścicielepunktów handlowych i usługowychzloka|izowanychpoza budynkami są
zobowięani usuwać odpady codziennie.
6. organizatorzy imprez masowych zobowięani sąusuwaó odpady i opróżniać przenośne
toalety oraz usuwaó je niezwłoczniepo zakończeniu imprez1,
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1. Właścicielenieruchomościjest zobowiązany umieściózapełnione urządzenia do zbierania
odpadóww sposób określonyw$ 15'
2. opróznianie zbiorników bezodpĘwowych odbywa się na podstawie zamówienia złoizonego
przezwłaścicielanieruchomości'zt'ozonegodo podmiotu uprawnionego, z którym podpisał
umowę. Zamówienie musi byó zreaIizowanew okresie f4 godzin od złożenia'
3. Częstotliwośóopróżnianie z osadów ściekowychzbiorników oczyszcza|ni prrydomowych
wynika z instrukcji eksploatacji' Właścicieleprzydomowych oczyszcza|ni ściekówmają
obowiązek przekazania osadu do rekultywacji terenu, wytwarzania kompostu.
4' Pracownicy podmiotu uprawnionego sązobowiązani do natychmiastowęgo usunięcia
zanieczyszczeń powstĄch w wyniku załadunkui transportu odpadów oraz nieczystości
pĘnnych.
5' Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizowaó odbiór i transport odpadów oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych' aby nie zagraŻaĘ one bezpieczeństwu ruchu
drogowego i odbywały się wedługtras i w terminach wznaczonych harmonogramem.
R0ZDZIAŁvI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów oraz ilościodpadów wyselekcjonowanych, do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioĘ uprawnione.

s22
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
l ) do 3 1 grudnia f010 roku do nie więcej niż 75 %o,wagowocałkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji,
f) do 3l grudniafDl3 roku do nie więcej niż50 %o,
3) do 31 grudniaf0fD roku do nie więcej niż35 oń w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w roku 1995 wynoszących:
- 38 kg /osobę/rok w roku 20l0
- 25 kg /osobę/rok w roku 2013
- l8 kg /osobę/rok w roku 2020

s23

Zgodnie zzapisami KoGo i treściąniniejszegoRegulaminu, podmioty uprawnione sązobowiązane w
kolejnych latach wyselekcjonować spośródodpadów komunalnychprzekazywanych przez jedną
osobę i poddaó odzyskowi oraz procesomrecyklingu ilościodpadów określonew poziomach selekcji
zavtaĘch w Gminnym Planie Gospodarki odpadami.
ZniżL|<l
w opłatach

$24
Szczegółowe zasady stosowania i obliczania zniżękw opłatachokreśliodrębna uchwała Rady Gminy
w sprawie górnych stawek opłatponoszonych przezwłaścicielinieruchomościza usługi w zakesie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływo!\rych.

RoZDZIAŁvII
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.
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l. odpady komunalne odbieraneod właścicielinieruchomości
przez podmioĘ uprawnione
podlegają unieszkodliwieniu w następującychinstalacjach |ub są przekazywane następującym
podmiotemdo odrysku lub recyklingu:
l) odpady nie selekcjonowane:
2) odpady kuchenne
3) odpady opakowaniowe wrtv z papierem tekturą
4) odpadyniebezpieczne
5) odpady wielkogabarytowe
6) odpady budowlane
7) odpady zielone zutrzymania ogrodów.
2. Nieczystości ciekłe odębrane ze zbiorników bezodptywowych na|eĘ odtransportowaćdo
stacji zlewnej w Michałowie.

s26

Na terenie gminy dopuszcza się :
l) kompostowanie odpadów roślinnychpowstających na terenie nieruchomościwe własnym
zakresie i na własnepotrzeby, lub
2\ spalanie pozostatościroślinnychna terenie nieruchomościpoza urządzeniami i instalacjami do
tego przewidzianymi o ilę nie narusza to odrębnych przepisów.
RoZD7"IAŁ

VIII

obowiązki osób utrrymujących rwierzętadomowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwościądla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego uĘtku.
$27
1. osoby utrzymujące tvtierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środkówostrozności,zapewniających ochronę zdrowia i Ęcia|udzi oraz zwierz$',
a takżedołożeniastarań , aby zwierzęta te nie byĘ uciążliwe dla otoczenia.
f .Utrzymujący rwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki' aw szczególnościnie pozostawieniaich bez dozoru.
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l. Do obowiązków właścicieliutrzymujących zwierzęta domowe na|eĘ:
1) w odniesieniudo psów:
- wyposażenie psa w obrożę,a przypadku ras uznanych za agresywne w kaganiec,
- prowadzeniepsa na uwięzi, a psa rasy uznanejza agresywnąlub w inny sposób
zagrazającegootoczeniu w natożonymkagańcu'
- opłacaniepodatku od posiadania psów, którego wysokośóustala corocznie rada
gminy,
- systematyczne szczepienie przeciwko wściekliŹniezgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwieruątoraz rwa|czaniu chorób
zakażnychrwierząt(Dz. U. Nr 69, poz,6f5), która nakładaobowiązek szczepieniapsów
w wieku powyzej trzech miesięcy i oka4rwanie na żądaniewtadz sanitamych,
weterynaryjnych, policyjnych' zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
- uzyskanie zezwo|enia wójta na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
zgodnie ztreściąrozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia
28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz, U. Nr 77,
poz.687).
2. w odniesieniu do wszvstkich zwieruat domowych:
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- stały i skuteczny nadzór,
- niewyprowadzanie rwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci,plaz, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych
uchwał rady gminy,
. niewyprowadzanie zwierząt do obiektów użytecznościpublicznej, zwyłączenie
obiektów ptzeznaczonych dla zlvierząt,takich jak lecznice, wystawy, postanowienie to
nie doĘczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,
- zwolnienie zwierząt domowych zuwięzi dopuszczalnejest wyłącznie na terenach
zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sfluacji, gdy
właścicielma możliwośósprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie doĘczy ono psów
ras uznanych za agresywne,
- nvolnienie przezwtaściciela nieruchomościpsów ze smyczy na terenie
jest ogrodzonaw
nieruchomościmożemieć miejsce w sytuacji,gdy nieruchomośó
sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przezpsa i wykluczający doĘp osób
trzecich, odporviednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzezeniem,
. natychmiastowe usuw anie, przez wtaścic iel i, zanieczy szczeń pozo stawionych przez
zsvierzętadomowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, aw szczególnościna chodnikach,jezdniach,placach' parkingach'
terenach zielonych, niecrystościte, umieszczone w szczelnych nie ulegających szybkiemu
rozkładowi torbach, mogąbyó deponowane w komunalnych urządzeniach do zbięrania
odpadów, postanowienieto nie doĘczy osób niewidomych, korzystającychz psów
przewodników,
- niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniaówymogi ustanowione dla. hodujących
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczątakŻe zvvierzątnieudomowionych,utrrymywanych w charakterze
zlltierząt domowych.

$2e
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie należy do obowiązków
gminy. obowiązek ten gmina realizuje przezzawatcia umów z odpowiednimi podmiotami zgodnie z
odrębnymiprzepisami.

RoZDZIAŁ Ix
Wymagania odnośnieutrrymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej.

$30
Na pozostĄch terenachwyłączonychz produkcjirolnej,dopuszczasię utrrymywanie
warunkami:
zwierzątgospodarskichpod następującymi
przep
i
sów sanitarno-epi demiologicznych
a) prze strzegani e obowi ązujących
do hodowli zw ierząt
ch przeznaczonych
b) posiadaniebudynków gospodarski
wymogi ustarty zdnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlanę(Dz.U. z
spetniających
2003r. Nr 207,poz,f|6 zpóżn.zm.),
będągromadzonei
podczasprowadzeniahodowli odpadyi niecrystości
wywarzane
c).
zaniecryszczenia
i
nie
będąpowodowaó
przepisami
z
obowiązującymi
u.u*un" zgodnie
podziemnych,
jak
i
powierzchniowych
wód
terenunieruchomości' również
w
i prowadzeniehodowli nie będziepowodowałouciążliwości,
d) przetrzymywanie
i zapachowych,hałasudla wspófużytkownikóworaz uŻ5Ąkowników
lnośc
śzczegó
sąsiednich.
nieruchomości

ll

RoZDZIAŁ

x

obszary pod|egająceobowiązkowejderatyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

s31
Właściciele
nieruchomości
zobowią7anisądo przeprowadzenia,wmiarępotrzebyderatyzacjina
terenienieruchomości.

s32
Termin przeprowadzenia obowiązkowej deraĘzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomościpoprzez obwieszczenie.

s3s
W prrypadkuwystąlienia populacji gryzoni,stwarzającejzagrożenie
sanitarne,wójt w uzgodnieniu
z PaństwowymPowiatowymInspektoremSanitarnym,określa
obszarypodlegająceobowią7kowej
deraĘzacjioraz określi,poprzezzarządzenie,terminjej przeprowadzenia,

s34
KoszĘ przeprowadzeniaderatyzacji obciąfująwłaścicieli
nieruchomości.

RoZDZIAŁ xI
Postanowienie końcowe

s3s
1.Naruszenieprzepisówregulaminupodlegakarze grzywnyprzewidzianejw ustawiez
dnia20 maja|97I r. Kodekswykroczeń(Dz. U. Nr l2, poz. 714zpóźn,zm.).
2. Postępowaniew sprawach,o których mowaw ust.2toczy się wedługprzepisów ustawy
z dnia24 sierpnia2001 r. Kodeks postępowania
w sprawacho wykroczenia(Dz. U. Nr
106,poz. 1148zpóźn.zm.).

Przewod1iczącyRady Gminy
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