UCHWAŁA NR XVI/106/2016
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce oraz uchwała Nr XXI/130/2013 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wilczyce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/106/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce w
szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zabierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także
zakazu
ich
utrzymywania
na
określonych
obszarach
lub
w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) zabudowie jednorodzinnej rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespół takich
budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nim osób budynkami garażowymi lub
gospodarczymi,
2) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający co najmniej dwa lokale
mieszkalne bądź zespół takich budynków,
3) nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to nieruchomość gdzie przebywa
osoba mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na
odpoczynek niezależnie od czasowej nieobecności.
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4) nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy – rozumie się nieruchomość wykorzystywaną do
prowadzenia działalności gospodarczej lub inną nieruchomość na której powstają odpady komunalne a nie
zamieszkują mieszkańcy.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

zbierania,

1) papieru i tektury,
2) metali i tworzyw sztucznych,
3) szkła w tym bezbarwnego i kolorowego,
4) opakowań wielomateriałowych,
5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
11) zużytych opon,
12) odpadów zielonych,
13) chemikalii (w tym resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin i opakowań
po nich),
14) odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych (np. termometry, świetlówki).
2. Wyselekcjonowane frakcje odpadów tj. papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe nie należy umieszczać w pojemnikach, tylko w odrębnie przeznaczonych do tego celu
workach.
3. Pozostałe odpady ujęte w § 2 ust. 1 pkt. 6-14 powinny być oddane w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w tym także w mobilnym punkcie oraz bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu
działalność z zakresie odbioru odpadów komunalnych.
4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów. Odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
5. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji mogą być poddawane procesowi kompostowania w
przydomowych kompostownikach, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości.
§ 3. Obowiązek oczyszczenia chodnika ze śniegu, błota i lodu powinien być zrealizowany poprzez
odgarnięcie śniegu lub błota w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie
działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji;
3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne
naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości
pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców
sąsiednich nieruchomości.
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Rozdział 3.
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza
się pojemniki, worki z folii i kosze na śmieci.
2. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą pojemniki lub
worki o minimalnej pojemności 110 l.
3. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik lub worek na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
4. Do zbierania
o pojemności:

odpadów

komunalnych

segregowanych

ustala

się

pojemniki

lub

worki

1) pojemniki – 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l.
2) worki – minimum 120 l.
§ 6. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałych – 1 pojemnik o pojemności
o pojemności 120 l na każde zamieszkujące daną nieruchomość dwie osoby,

110l

lub

worek

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności 120 l na
każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników,
3) dla lokali gastronomicznych pojemnik o objętości 110 l na każde 10 miejsc konsumpcyjnych,
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, sklepach, biurach, urzędach,
przychodniach, lecznicach dla zwierząt, aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem
obiektów wymienionych w pkt 2-3 pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników.
§ 7. Odpady zbierane na terenie nieruchomości w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-5
zbierane są w pojemnikach lub workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej
i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między
terminami odbioru odpadów.
§ 8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowane worki lub pojemniki przeznaczone
do zbierania:
1) papieru i tektury;
2) szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;
3) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
§ 9. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez
stałą ich konserwację i naprawę oraz utrzymywanie w właściwym stanie sanitarnym poprzez ich mycie,
dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.
§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność koszy na śmieci przeznaczonych do zbierania w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym
i niezabudowanym – 20 l,
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych i ciągów pieszych należy dostosować do
intensywności ruchu pieszego.
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić
pojemnik lub worek przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 13. 1. Odpady komunalne pochodzące z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego obejmujące: wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady segregowane
podzielone
na
następujące
frakcje:
papieru
i
tektury,
metali
i tworzyw sztucznych, szkła w tym bezbarwnego i kolorowego, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji powinny
być zbierane w workach lub pojemnikach oraz udostępniane i usuwane w terminach odbioru odpadów przez
przedsiębiorcę
odbierającego
odpady
komunalne
z
częstotliwością
określoną
w harmonogramie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 14. Odpady komunalne określone w § 2 ust. 1 pkt. 6-14 powinny być usuwane z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
§ 15. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie nieruchomości oraz terenach terenów
przeznaczonych
do
użytku
publicznego
powinno
następować
systematycznie
z częstotliwością gwarantującą, by nie dopuścić do przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości na
powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku a opróżnianie osadów z przydomowych oczyszczalni
ścieków – z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się następującymi zasadami zmierzającymi do
minimalizacji powstawania odpadów komunalnych:
1) używania opakowań wielokrotnego użytku;
2) podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania, naprawy, odświeżania lub renowacji
użytkowanych przedmiotów;
3) racjonalny wybór produktów pod względem ilości, zawartości i przydatności oraz unikanie produktów
„nadmiernie” opakowanych.
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości zaleca się
zagospodarować
we
własnym
zakresie
i
na
własne
potrzeby
w kompostowniach przydomowych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest:
1) takie ich utrzymywanie, które zapewnia im ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, uciążliwościami dla
ludzi oraz zapobiega zanieczyszczeniu przez nie terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
2) zapewnienie warunków bytowania zwierząt domowych, aby nie powodowały one uciążliwości i zagrożenia
dla otoczenia szczególnie w zakresie hałasu, zanieczyszczenia otoczenia, wydzielania przykrych zapachów,
chorób zwierzęcych, itp.;
3) dbanie o stan zdrowotny zwierząt poprzez zapewnienie im niezbędnej opieki weterynaryjnej i
zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się zakaźnych chorób zwierzęcych;
4) jeżeli pies lub inne zwierzę domowe zanieczyści teren przeznaczony do wspólnego użytku (chodnik,
trawnik, ulicę, plac zabaw, itp.) obowiązkiem właściciela zwierzęcia jest odwrotne uprzątnięcie tego
zanieczyszczenia; uprzątnięcie odchodów po zwierzęcych polega na zebraniu ich w przeznaczone do tego
celu pakiety sanitarne, które należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne lub do koszy ulicznych;
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5) pełne respektowanie innych przepisów szczegółowych określających zasady postępowania z psami, kotami
i innymi zwierzętami domowymi, w tym uregulowań zawartych w regulaminach porządkowych np.
parków, obiektów publicznych itp.
2. Poza obowiązkami określonymi w pkt 1 właściciel, posiadacz, ten kto zwierzę domowe chowa albo się
nim posługuje lub je trzyma zobowiązany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego dojścia do drzwi wejściowych budynku mieszkalnego, natomiast w przypadku
przebywania na terenie nieruchomości: groźnego zwierzęcia, psa do zainstalowania sygnalizacji
dźwiękowej lub domofonu przy wejściu na teren nieruchomości oraz umieszczenia w widocznym miejscu
ostrzeżenia o przebywającym tam zwierzęciu domowym;
2) sprawowania stałego i skutecznego dozoru nad psami używanymi do pilnowania nieruchomości;
zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te są na uwięzi lub znajdują się
na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie;
3) stworzenia im takich warunków bytowania, aby nie zagrażały one innym osobom; w szczególności dotyczy
to właścicieli psów ras agresywnych i uznanych za agresywne;
4) prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu, a jego zwolnienie ze smyczy jest dozwolone jedynie poza
miejscami publicznymi i w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku pełnej
możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;
5) systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, administracyjnych i
straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.
§ 18. 1. Zabrania się:
1) wypuszczania psów poza teren nieruchomości lub mieszkania bez dozoru;
2) wprowadzania, wnoszenia i wypuszczania psów w szczególności na miejsca zabaw dla dzieci (place zabaw,
piaskownice, boiska),
3) wprowadzania, wnoszenia i wpuszczania psów na teren i do obiektów użyteczności publicznej oraz
sklepów, szkół, przedszkoli, lokali gastronomicznych itp.,
4) właścicielom, posiadaczom, tym którzy zwierzęta chowają albo się nimi posługują lub je trzymają
dopuszczania do deptania przez te zwierzęta trawników i zieleńców znajdujących się w miejscach
publicznych.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków służących do hodowli zwierząt i urządzeń (miejsc) do gromadzenia ich odchodów
(szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i odcieki) wykonanych, zgodnie z prawem budowlanym i
zlokalizowanych według przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie szczególnie w zakresie zachowania prawidłowej odległości od sąsiednich
nieruchomości;
2) hodowla nie będzie powodowała zanieczyszczenia przyległego terenu, powietrza wyziewami oraz
uciążliwości dla innych osób, w tym szczególnie dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz nie może
powodować zagrożenia dla otaczającego środowiska;
3) wszelkie ptactwo domowe, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości muszą zostać
zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości;
4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło, teren ogólnodostępny, posesję sąsiada, ulicę bądź chodnik
zobowiązany jest do odwrotnego uprzątnięcia tego zanieczyszczenia.
2. Ule z pszczołami ustawione powinny być w odległości co najmniej 10,0 m od granicy nieruchomości w
taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłóciły korzystania z nieruchomości bezpośrednio
sąsiadujących. W przypadku gdy odległość jest mniejsza - granice działek winien oddzielać mur lub inna
szczelna zasłona wysokości minimum 3,0 m.
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Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 20. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu
do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb.
§ 21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy Wilczyce
określi, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji poprzez zarządzenie terminu jej przeprowadzenia.
§ 22. Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciąża się właścicieli nieruchomości.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r., poz. 87), Rada Gminy Wilczyce zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce.
Zgodnie z art. 11 w/w ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane
jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. do 31 lipca 2016 r.)
W dniu 16.06.2016 r. Wójt Gminy Wilczyce wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sandomierzu z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce. Pismem z dnia 21.06.2016 r.,
znak: SE.Ia-4242/68/16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu pozytywnie
zaopiniował projekt uchwały.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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