UCIIWAŁA NRv/36/2015
RADY GMII\rYŻnl,nzlrow
zdnta30 marca2015r.
i porządkuna terenieGminy i1e|azk6w
w sprawieprryjęcia Regulaminuutrzymaniaczystości
Na podstawie
art.18ust.2pkt 15, art.40ust.1i art.4l ust.1ustawyzdnia 8marca l990r. osamorządzie
( t .j . D z . U , z 2 0 | 3 r . , p o z . 5 9 4 , z e n n . ) o r a za r t . 4 u s tl i. u s t . 2 u s t a w yz d n i a 1 3 w r z e ś n|i9a9 6 r .
gminnym
i porządkuw gminach(t.j. Dz.U. z2013 r., poz. |399ze zrn.),RadaGminy po uzyskaniu
o utrrymaniucrystości
porytywnejopinii PowiatowegoInspektoraSanitarnegow Kaliszu uchwalą co następuje:
zasadyutrzymaniacrystościi porządkuna terenieGminy Że|azkóww formie
$ 1. Ustala się szczegołowe
,,Regulaminuutrrymania crystościi porządku na terenie Gminy Że|azków',,stanowiącegoZaŁącmik nr 1 do
niniejszejuchwaĘ.
$ 2. Wykonanieuchwatypowierzasię Wójtowi Gminy Że|azków.
$ 3. Traci moc UchwałaNr XXXV/|84|13 Rady Gminy Że|azkówzdnia,7 marcaf013r.w sprawieprzyjęcia
i porządkuna terenieGminyŻe|azków.
Regulaminuutrrymaniaczystości
$ 4. Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
WojewództwaWielkopolskiego.

Przewp{nicĄcy
Rady GĄ|x'[ęĘ1ków
,ta"ĘusnyJ
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Załącznikdo UchwaĘ Nr V/36l20l5
Rady Gminy Że|azków
z dnia 30 marca2015 r.
Regulamin utrzymania crystościi porządku na terenie Gminy Że|azków
Rozdział 1.
Postanowieniaogólne
$ 1. l. Regulamin utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Że|azków, zvany dalej ,,Regulaminem'',
ustalaszczegółowezasady utrzymaniaczystościi porządkuna terenieGminy Że|azków.
Rozdział2.
Wymagania w zakresie utrzymania crystościi porządku na terenach nieruchomościi na terenach służących
do użytku publicznego
$ 2. Właścicielenieruchomościzobowięani są do utrrymania porządku, crystości oraz naleĘtego stanu
sanitamo- higienicznego i estetycmegonieruchomościpoprzezi
1) wyposazenienieruchomościw pojemniki i worki wymienione w niniejszym Regulaminie stuzącedo zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitamym, porządkowym
i technicznym;
2) obowiązek prryłączenianieruchomoścido istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w prrypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicmie lub ekonomicznie nieuzasadniona,obowiązek wyposerienia nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekĘch lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniającewymagania określonew przepisachodrębnych;
3) zakaz wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kana|izacyjnych przeznaczonych do
odprowadzaniawód opadowych' atakŻewprowadzania ściekówopadowych wód drenazowych do kanalizacji
sanitamej;
4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekĘch w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy,
w przypadku prowadzeniadziałalności
rolniczo _ hodowlanej;
5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomościodpadów komunalnych oraz nieczystościciekĘch
w sposób zgodny zprzepisatni niniejszegoRegulaminu;
6) prowadzenia selektywnegozbierania i odbieranianastępującychfrakcji odpadów komunalnych:papier, metal,
tworzywa sńuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i popiół w systemie ,,suche - mokre'' w tym
powstających w gospodarstwachdomowych: komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych
leków ichemikaliów, a:rĄĘch baterii iakumulatorów, ntĘtego sprzętu elektrycmego ielektronicmego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych' odpadów budowlano-remontowychi rozbiórkowych, ztlĄĘch
opon;
1)prowadzenie seleĘwnego zbierania iodbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wtym
odpadów opakowaniowychulegającychbiodegradacji,atakŻeodpadów zielonych z ogrodów;
8) zbieranie powstaĘch na terenie nieruchomościodpadów komunalnych do pojemników i worków o wielkości
i liczbie uzalemionej od liczby mieszkańców nieruchomościw sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
9)przekarywanie odpadów zebranych seleĘwnie
z niniejszym Regulaminem;

ipozostaĘch zmieszanych podmiotowi wsposób zgodny

10) uprzątanie, poprzez zarniatanie, zbierallle, grabienie, zmywanie, itp., zaniecryszczen z powierzchni
nieruchomościi utrrymanie ich naleĄtego stanu sanitamo- higienicmego;
11) uprzątanie przez właścicielinieruchomości,niezwłocznie po opadach: błota, śniegu,lodu z powierzchni
chodników, uprzątniętebłoto,śnieg,Iód na|eĄ złoĄć na skraju chodnika, tak by mogłyje sprzątnąć,
sfużby
utrzymującew stanie czystościjezdnię;
|2)utrzymywanie w stanieczystościpojemników i miejsc gromadzeniaF,Ęt1l7ł#1p*'n'.n'
Radv
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13) mycie pojazdów mechanicmych powinno się odbywaó w miejscach do tego wymaczonych właściciele
nieruchomościmogą myć pojazdy osobowe na swoim terenie pod warunkiem, ze nie spowoduje to
przedostaniasię do gruntu i do wód powstającychścieków,na utwardzoneji nieprzepuszczalnejpowierzchni.
Nie wolno myć pojazdów mechanicmych i innych środków transportowych na terenie nieruchomości
przemaczonych do uzrytkupublicmego, aw szczególnościna chodnikach,jezdniach, poboczach dróg, placach,
skwerach i zieleńcach, terenach leśnychi parkowych oraz w poblizu zbiorników wodnych oraz innych wód
powierzchniowychotwartych (cieków wodnych);
14) naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsŹatach. Właścicielmoże
dokonywać doraźnychnapraw mliązanych zbieŻącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości,jeżeli
crynnościte nie powodujązaniecryszczeniapowietrzą wód i gleby orazuciąi|iwościdla sąsiadów;
l5)niezwłocme usuwaniezterenu nieruchomości
materiaturozbiórkowego iresŹek materiałówbudowlanych,
powstaĘch w wyniku budowy i remontów lokali oraz budynków.
Rozdział 3.
SelekĘwne zbieranie i odbieranie odpadów komuna|nych
$ 3. Ustala się następującezasady w zakresie prowadzenia seleĘwnego zbierania i odbierania odpadów
w zamian zauiszczonąprzezwłasciciela nieruchomościopłatęzagospodarowanieodpadamikomunalnymi.
l. Właścicielenieruchomościzobowiązani są do prowadzenia selektywnegozbierania odpadów komunalnych
zpodziałemna frakcje mokrą i suchąz da|srymwydzieleniem frakcji suchejnastępującychsurowców wtórnych:
l) papieru,
2) metali, tworzyw sŹucznych i opakowań wielomateriałowych,
3) szkła,
4) zbieranie odpadów ulegających biodegradacji,w tym odpadów zielonych w wydzielonych miejscach i innych
odpadów komunalnych,o których mowa w niniejszym Regulaminie,
5) popiołui h:z|u z paleniskdomowych.
2'Zbieranie odpadów komunalnych zpodziałem na frakcję mokrą i suchą bez dalszego wydzielenia zfrakcji
suchej surowców wtómych, o których mowa w ust' 1 pkt. l - 3 nie stanowi seleĘwnego zbierania odpadów.
3.odpady, októrych mowa wyzej zgodnie zzasadarni selektywnej zbiórki odbierane będą zgodnie
z harmonogramemodbioru podanym do publicznej wiadomościw sposób ntyczajowo przyjęw,
4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicielinieruchomościjest obowiqzany do seleĘwnego
odbierania seleĘwnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych zgodnie zzasadani określonymi
w niniejszym Regulaminie.
5. Dla potrzeb seleĘwnej zbiórki odpadów stosujesię pojemniki/worki o następującejkolorystyce:
1) niebieski z przeznaczeniemna papier,
2) zielonylbiaĘ zprzemaczeniem na szkło,
3) ŻóW zprzeznaczeniem na metale,tworrywa sztuczne,opakowaniawielomateriałowe,
4)bręovty zprzeznaczeniem na odpady biodegradowalne,w tym zielone,
5) pojemniko mźx.pojemności
|20 | zprzeznaczeniemna popiół.
6. Na pojemnikachi workach do zbierania odpadów komunalnych winna być umieszczona czytelnainformacja
zawierającadane (w tym numer telefonu) identyfikujące podmiot odbierający odpady komunalne oraz powinny
być omaczone odpowiednim napisem dla kaidego rodzaju frakcji do prowadzenia seleĘwnego zbierarua
odpadów komunalnych.
s 4. 1. odbiór odpadów wielkogabarytowychbędzie odbywałsię w punkcie seleĘwnego zbierania odpadów
komunalnych zgodnie zinformacją ich odbierania podaną do publicznej wiadomościmieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty.
2.D|a nieruchomościniezamieszkatychodbiór odpadów, októrych mowa wust. 1określiumowa między
właścicielem
nieruchomości
a podmiotemodbierającymodpadykomunalne.
Przewodniczący
Rady Gqljpy Zdazk1w
X/{A'u/1
JóĄef Leśny
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wwymaczonym miejscu na
$5. 1.odpady budowlarreirozbiórkowe powinny być zbieranewpojemnikach
słuzącymdo zbierańa odpadów komunalnych.
terenienieruchomości,
2. Podmiot odbierający odpady komunalne, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jako wytwórcy tego odpadu,odbierze wyłącmie te odpady budowlane
wnoszonej przezwłaścicieianieruchomości
drobnych robót budowlanych nie wymagającychpozwolenia
prowadzenia
powstały
w
wyniku
i rozbiórkówe, k1óre
organu administracjiw punkcie seleĘwnego
właściwego
do
prowadzenia
robót
na budowę ani zg]oszeniazamiaru
podaną do publicznej wiadomości
ich
odbierania
zinformacją
zbierania-odpadow komunalnycń zgodnie
mieszkńcom w sposób mvyczajowoprzyjęw.
3. Dopuszcza się przekazanie tych odpadów osobom firycmym i osobom prawnym w prrypadku
wykorzystania ich na własnyużytekzgodnie z powszechnieobowiązującymprawem.
przenośnebaterie iakumulatory, zuzyty
$6. l.Komunalne odpady niebezpieczne,przeterminowaneleki,
'p,"ęt .|.ktryczny i elektróniczny, chemikalia i opony z gospodarstwdomowych, zbieranebędązapomocą punktu
zuioiki odpadów komunalnych zgodnie z informacją ich zbierania, podanądo publicznej wiadomości
setet<tywne;
mieszkńcom w sposób zwyczajowo prTyjęty.
przenośnebaterie iprzenośne akumulatory moŻna przekazywać do punktów ich sprzedazy
2.Zu4e
detalicmej, kt.órych powierzchnia sprzeduĘ przebacza 25m2, do punktów sprzedu4 hurtowej, atakŻe
przedsiębi.orcomświadczącymustugi w zakresie wymiany nlĘĘchbaterii |ub zllĄtych akumulatorów.
3. Przeterminowanęleki z gospodarstwdomowych można przekazaćdo przychodni i aptek, uczestniczących
w ich zbiórce.
4.ZuĄty sprzęt e|ektryczny ielektronicmy moma przekazać do punktów zbierania nl$ego Sprzętu
elektrycznegoi elektronicznego,w tym punktów sprzedtĘ sprzętu.
we
właściciela
$7. l'odpady ulegającebiodegradacjimogą być kompostowanena terenie nieruchomości
w
sposób
wielolokalowej
oraz
jednorodzinnej,
i
zagrodowej
rozproszonej
zabudowy
włańym zakrisie w obszarze
nie powodującyuciążliwościdla otoczenia,w kompostowniku.
ci zamieszkĄch odbiór odpadów, o których mowa w ust. l określiharmonogtamodbioru
2.D|a nieruchomoś
podany do publicmej wiadomościmieszkańcom, Zobowiązku tego zwalnia się właścicielinieruchomości
łokorrującycńi.h ko*postowania we własnymzakresie bądź'zagospodarowującychdrewno we własnymzakresie.
niezamieszkaĘchodbiór odpadów biodegradowalnychwtym zielonych określiumowa
3. Dla nieruchomości
nieruchomościa podmiotemodbierającymodpady komunalne.
między właścicielem
Rozdział 4.
pojemników przeznaczonychdo zbierania odpadów komunalnych na
Rodzaje i minimalna pojemność
terenie nieruchomościi na drogach publicznych oraz wymagania dofyczące ich rozmieszczania i utrzymania
oraz zasady zbierania i usuwania
pojemnikach i workach
$ 8. l. odpady komunalne powstającena terenie nieruchomościna|eĘ gromadzić w
norm.
wymienionych w niniejsrym Regulaminie, spełniającychwymaganiaobowiązujących
na której zamieszkująmieszkańcy ob|iczaopłatęza odbiór odpadów w zaleŹności
2. Właścicielnieruchomości,
deklaracją.
zgodnie ze złożoną
nieruchomość
od ilościosób zamieszkujących
3. Do potrzeb zbierania odpadów komunalnych stosujesię pojemniki/worki mogące stanowićw szczególności
własność:
1) podmiotów odbierającychodpady komunalne,
nieruchomości.
2) właścicieli
4. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiqzanyjest stworryć warunki właścicielowinieruchomości
do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i seleĘwnie zebranych ptzez dostarczenie właścicielowi
nieruchomościpójemników i worków do zbierania odpadów komuna|nych.Realizację usługi określiwłaściciel
nieruchomościz podmiotemodbierającymodpady komunalne.
wytrzymałośói pojemnośćworków oraz pojemników usytuowanych na terenie nieruchomościmusi
5. I1ość,
być dostosowana do ilości osób uprawnionych do korrystania z danej nieruchomości z uwzględnieniem
n.ormatywnejilości wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę na obszarze Gminy
na obszarzegminy.
poziomiew wysokości:25lltydzien/osobę
tę ustalasię na średnim
Że|azków.Il.ość
Przervodniczący
IłaJy $lpinYfielaz\*ow

)|*ay1,
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ó. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników ptzemaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych na terenienieruchomościoraz prry drogachpublicznych:
l) pojemnikina odpadykomunalneo pojemności
60 litrów (l), 80l, |f0|,240|, ||00|,
2) pojemniki ztworzywa sŹucmego oznaczoneodpowiednimi kolorami w stosuŃu do kazdego rodzaju odpadu
seleĘwnie zbieranego,o rozmiarach60, 80, |20,210,l100, l500L, i inne znormalizowane,
3) worki wykonanezLDPE o pojemności
od 60l do l20l,
4) pojemniki(kontenery)o pojemności
od 5 do 10 m3,
5) kosze ulicme o pojemności
od l0l do 60l.
$ 9. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i seleĘwnie zbieranych' ustala się minimalną
pojemnośópojemnika/worka:
1) na nieruchomościzamieszkałejprzez | - 2 osoby:jeden pojemnik o pojemności60 l do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów
gromadzonychseleĘwnie;
2) na nieruchomościzarnieszkałejprzez3 - 4 osoby:jeden pojemnik o pojemności80 l do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów
gromadzonychselektywnie;
3) na nieruchomościzamieszkałejprzez 5 - ó osób: jeden pojemnik o pojemnościl20 l do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów
gromadzonychseleĘwnie;
4) na nieruchomościzamieszkałejprzez 7 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności240I do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję
odpadów gromadzonychseleĘwnie.
2.D|a właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, istnieje możliwość
zastosowaniazbiorczych pojemników o wielkościco najmniej l l00 l dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz
co najmniej po sześćworków z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów gromadzonych seleĘwnie lub
odpowiedniepojemniki do seleĘwnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów
komunalnych innych, niŻ zostaĘ określonew ust. 1 mormalizowanych pojemników.
s 10. 1. Ustala się dla właścicielinieruchomościniezamieszkaĘch i budynków Virytecmośaipublicmej
minimalną pojemnośćpojemnika/workaprzemaczonegodo zbierania na terenie nieruchomościzmieszanych oraz
zbieranych selekrywnie odpadów komunalnych uwzględniając następujące normatywy dostosowane do
dwutygodniowegocyklu odbioru:
1) dla szkół wszelkiego typu - 2l na kaidego ucmia (studenta)i pracownika,
2) d|ailobków i przedszko|i_2 l nakazde dziecko i kazdegopracowniką
3) dla lokali handlowych_ 30l na keżde10m2powierzchnicałkowitej,jednak,co najmniejjeden pojemnik 80l
na lokal,
4) dla puŃów handlowych poza lokalem - 30 l na kazdego zatrudnionego,jednak, co najmniej jeden pojemnik
|20 |na kaŹdypunkt,
jednak,co najmniejjeden pojemnik120 l,
5) dla lokali gastronomicznych-10 I na jedno miejscekonsumpcyjne,
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji _ co najmniejjeden pojemnik 120 l,
7) d|a zakładów rzemieślnicrych, usfugowych produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych_ pojemnik 80 l na kłizdych l0 pracowników,
8) dla szpitali, intematów, koszar, sanatoriów,hoteli, pensjonatówitp. _ 20 l na jedno łóiko,
9) dla działek letniskowych _ 60 | nakeżdą działkęw okresie od 1 marca do 3| puździernikakażdegoroku i 5 l
poza tym okresem.
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2. WłaścicielenieruchomościniezamieszkĄch przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się
odpadów komunalnych powstającychna terenie nieruchomościsą zobowięani do zawarcia umów zpodmiotem
odbierającym odpady komunalne, z uwzględnieniem średnichilościstaĘch odpadów komunalnych określonych
w wyzej wymienionym ustępie, atak:Żedo przechowywania i okazywania osobom upowamionym do kontroli
aktualnejumowy zawartejz podmiotemodbierającymodpady oraz dowodów zapłatyza usfugę.
3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowarle przy drogach, na parkingach, placach
i ulicach, w parkach i na zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane , aby byĘ
nie możebyć mniejszaniż60 l.
widocme, a ich pojemność
$ 11. Paragraf 8 - 10 stosujesię odpowiednio do właścicielinieruchomości,na których częściowozamieszkują
mieszanenp. wczęści
mieszkańcy oraz na których częściowoniezamieszkująmieszkancy(tzw. nieruchomości
prowadzonadziałalność
gospodarczaw częścizabudowamieszkaniowa).
$ 12. 1. Pojemniki o których mowa w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu, powinny być ustawionew granicy
nieruchomościlub bezpośrednioprzy niej na terenie własnejnieruchomościprzy drodze publicmej. W przypadku
braku takiej możliwościbezpośrednioprzy ogrodzeniu przed posesją z wyjątkiem ulic i chodników lub innych
miejsc przeznaczonychdo ruchu pojazdów samochodowych oraz piesrych, na równej utwardzonejnawierzchni.
jest zobowi4zany utrzymywaćw czystości.
Miejsce ustawieniapojemników właścicielnieruchomości
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom podmiotu świadczącegousługi
w zakresie utrrymania czystościi porządku dostęp do pojemników przentaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych w czasie ustalonym w harmonogramie odbioru, w sposób umożliwiający oprómienie wyżej
wymienionych bez naruŻaniana szkodę ludzi' budynków bądźpojazdów. Nie wystawienie ich w wyznaczonym
terminie skutkuje nieodebraniemodpadów.
3.obowiązek określonywust.i dotyczy takŹedostępudo urządzeńsłuzącychdo gromadzenianiecrystości
ciekĘch.
4. Właścicielnieruchomościma obowiązek utrrymywania pojemników przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych we właściwymstanie sanitarnym, porządkowym i techniczrlym, a w szczególności
utrzymywania ich w czystościoraz dezynfekowania,co najmniej raz w miesiącu w okresie letnim oraz raz na
kwartałw pozostaĘch okresach'
Rozdział 5.
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
Sposób i częstotliwość
s 13. l. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie zich
przemaczeniem, zzachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować
odmowę odbioru odpadów komunalnych izgłoszenie tego faktu gminie przez podmiot odbierający odpady
komunalne.
2.Do pojemników i worków przeznaczonych do seleĘwnej
w szczególnościmetali łączonychz innymi materiałami,np. gumą.

zbiórki

metali nie moma

wrnlcać

3. Do pojemników i worków przenuaczonychdo seleĘwnej zbiórki opakowań wielomateriałowychnie na|eĄ
wrnlcać w szczególnościopakowań ani materiałówinnych aniżd.iopakowaniawielomateriałowe,np. tetrapak'
4. Do pojemników i worków przeznaczonychdo seleĘwnej zbiórki tworryw sztucznych nie nalery wrnlcać
w szczególności:
l) tworzyw sfucznych pochodzeniamedycmego, moĘch folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach,puszek i pojemników po farbachi lakierach,
3) opakowan po środkachchwasto.i owadobójcrych.
5. Do pojemników i worków ptzeznaczonych do
i nieopakowaniowegoniena|eĄ wrancaćw szczególności:

seleĘwnej

zbiórki

szVJa opakowaniowego

l) ceramiki (porcelana,naczyniatypu arco, talerze,doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycmychi chemicznych z pozostałościami
zawartości,
4) szkł,abudowlanego(sryby okienne,szkłozbrojone),
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5) szyb samochodowych.
6. Do pojemników i worków przeznaczonych do seleĘwnej
i nieopakowaniowejnie naleiy wrzucać w szczególności:

zbiórki papieru i tektury opakowaniowej

l) opakowan zzawartościąnp. zywnością,wapnem' cementem,
2) kalki technicznej,
3) prospektów,foliowanych i lakierowanychkatalogów.
7. Nie nalezy umieszczaó w koszach ulicmych, pojemnikachi kontenerachna odpady komunalne śniegu,lodu,
błotą gorącegopopiofu iiuŻ|a, gruzu budowlanego,szlamów, substancjitoksycznych, żnącychi wybuchowych,
przeterminowanych leków zurytych olejów, resztek farb' rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów
niebezpiecmych a w koszach ulicmych takŹeopadĘch liścii ściętejtrawy.
8. Nie należy UmieszczaÓ w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących
gospodarczej.
z działa|ności
9. Do prrydomowych kompostowników ani worków przemaczonych do seleĘwnej zbiórki odpadów
ulegającychbiodegradacjinie nalezy wrzucać w szczególnościodpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone
z wyjątkiem pochodzącychz pielęgnacjidrzew i krzewów.
s 14. 1. odpady komunalne są odbierane od wtaścicieli nieruchomości zamieszkĄch
częstotliwoś
cią bez względu na rodzajzabudowy:

z następującą

a) z nieruchomości:
- odpadyzmieszane_ razw miesiącu,za wyjątkiemmiesięcyod maja do sierpniadwarazy w miesiącu,
. papier_ raz w miesiącu,
- metale,tworzywa sztucznei opakowaniawielomateriałowe_ razw miesiącu,
. szkło_ razw miesiącu,
- odpady ulegającebiodegradacji_ | raz w miesiącachod kwietnia do pazdziernika,
- popioty i Żuż|ez palenisk domowych - w okresie grzewczym f razy w miesiącu od pużdziemikado kwietnią
b) w punkcie selek|ywnegozbierania odpadów komunalnych:
- odpady wielkogabarytowe- 2rary w roku,
- odpady budowlanei rozbiórkowe _2 razy w roku,
- ruĘte opony _ 2 razy w roku,
- komunalne odpady niebezpiecme, przeterminowaneleki i chemika|ia"zuĘte baterie i akumulatory, zuzyty
sprzętelektryczny i elektronicmy _ | dzień w tygodniu w godz. od 8.00 do 13.00(sobota).
Rozdział 6.
Zasady gromadzenia i usuwania niecrystościciekĘch
s 15. l. Właściciel nieruchomości zabudowanej, podłączonej do gminnej sieci kana|izacji sanitamej
zobowiązanyjest do posiadaniaumowy na odprowadzanieściekówdo urządzeńkanalizacyjnych.
2. Właściciel nieruchomościzabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji
sanitamej winien wyposaryć nieruchomośćw prrydomową oczyszcza|nię ścieków lub szczelne zbiorniki
bezodpĘwowe)przeznaczonedo gromadzenianiecrystościciekĘch. Wymagania technicme oraz warunki budowy
i eksploatacjitychurządzeńokreślająaktualnieobowiązująceprzepisy budowlanei sanitame.
jest zobowiązany do utrzymania w odpowiednim stanietechniczrtymi sanitarnym
3. Właścicielnieruchomości
zbiorników bezodpĘwowych do gromadzenianieczystościciekĘch.
4. Pojemność
zbiornika bezodpĘwowegona nieczystości
ciekłemusi być dostosowanado potrzebwłaściciela
nieruchomości,
aich eksploatacjaiopróżnianie musi być prowadzonewsposób gwarantujący,że nienastąpi
rozkładbiologiczny zgromadzonychodpadów komunalnych, przepełnieniepojemników lub lvyptyw niecrystości
ciekĘch ze zbiomika bezodpĘwowego.
5. Ustala się następującezasadyw zakresie oprómiania zbiorników,bezodptywowych:
i-rZe\Ą'oclnicZacV
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l) opróżnianię zbiorników bezodpĘwowych i oczyszcza|ni przydomowych odbywa się na podstawiezamówienia
właściciela
nieruchomości,
ztożonegodo podmiotu uprawnionego,z którym podpisałumowę;
2) Częstotliwośćopróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszcza|ni prrydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
6.Kaidy właścicielnieruchomościzobowiqzanyjest do udokumentowaniakorzystania z usługwykonywanych
przez podmiot określonyw ust.5.
7. W prrypadku nieruchomościwyposaionych w lokalną oczyszcza|nięściekówkomunalnych, właścicieltej
nieruchomościzobowi4zany jest do posiadania pozwolenia wodno_prawnegona odprowadzanie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi (dotyczy to odprowadzania ścieków w ilości przeY'raczającej
wielkość5m3/dobę),wyników badańocryszczonychściekóworaz dokumentówzawywózzoczyszcza|ni osadów
i innych pozostałości
technologiczrrych.
8. Właścicielnieruchomościwyposaionej w lokalną oczyszczaLnięścieków,odprowadzającyściekiw iloścido
5m3/dobęobowiązanyjest okazaćsię dokumentemzgłoszeniadanej instalacji w IJrzędzie Gminy Że|azków.
9.Ilości nieczystościciekłych odprowadzanychdo zbiorników bezodpływowychustala się na podstawie
zuĄcia wody, określonegona podstawie wskazań wodomierza głównego, aw przypadkujego braku w oparciu
o przeciętnenormy nlĘcia wody, wynikające z odrębnychprzepisów powszechnieobowi4zujących.
Rozdział7.
Inne wymagania wynika jącez wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
$ 16. l. Właścicielenieruchomościw ramach prawidłowegopostępowaniaz odpadami dpą do zmniejszania
ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia seleĘwnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia
załoŻonychcelów okeślonychw wojewódzkim planie gospodarkiodpadami.
2. Gmina Że|azków zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami na|eĄ do regionu X, wobec
powyższego odebrane od właścicielinieruchomościzmieszane odpady komunalne, odpady zielone naleĄ
kierować do regionalnej instalacji_ ZaVJaduUnieszkodliwiania odpadów Komunalnych ,,orli Staw'', orli Staw 2,
62_834 Ceków.
3' W prrypadku awarii instalacji zastępcząinstalacjązostanieta w regionie VIII.
Rozdział 8.
obowiązki właścicie|inłvierzątdomowych
$ 17. osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrozności,zapewniającychochronę przed zagrożteniem
lub uciqzliwościądla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przemaczonych do urytku publicmego' ponoszątez pełnąodpowiedzialnośóza zachowanie tychntierząt.
$ 18. l. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywanetak, aby:
l) nie stwarzaĘ i nie stanowiĘ zagroŻeniadla zdrowia i Ęcia ludzi i ntierząt,
2) nie byĘ uciązliwe dla innych osób,
3) nie zanieczyszczaĘ terenów przeznaczonychdo uzytku publicznego,
4)nie zakłócaĘ cisry domowej, szczególnie wporze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne
zachowanie.
2' Właścicielpsa' wyprowadzi1ącgo na teren publiczny, zobowięany jest do prowadzeniapsa na smycry lub
w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu' Powyzsze
zasady obowiązujątakŻew budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniachwspólnego użytkutakich jak: windy,
koryt,arze,klatki schodoweortv w innych obiektach,w których administratordopuścił
wprowadzaniezwierząt,
3.Zwolnienie psa ze smycry dozwolonejest tylko wtedy, gdy pies jest wkagańcu orazw miejscachmało
uczęszczanych przez |udzi, awłaściciel psa ma możliwośćsprawowania bezpośredniejkontroli nad jego
zachowaniem,co ontacza, iż pies reagujew kazdej sytuacji na komendęwłaściciela.
s 19. 1. Właścicielzwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątania zaniecryszczeń spowodowanych
przez to z"vtierzęw miejscach przea\aczonychdo użytkupublicznego, w szczegó|ności:
klatek schodowych,wind,
chodników, ulic, placów, parków, poprzezzebranie' zmycie lub usunięciezanieczyszczeńw inny sposób.
Przenpdnicdilcv

Rudv
$ł!ŁUh|u'kó*
Jfuef Leśny

Id:BC53FE44-C272-4BDI-B89c-2c62942|BEóE.
Podpisanv

Strona 7

2. Wtaścicie|mtierzęciadomowegojest zobowipany stosowaćsię do zakazowwprowadzaniapsów lub innych
zsłierzątdo lokali, budyŃów lub na określonetereny prywatne czy publiczne' określonychprzezwłaścicielilub
zarządców tych lokali, budynków lub terenów (postanowienieto nie dotyczy opiekunów psów wykorrystanych do
celów specjalnych).
utrzymującym zwieruętadomowe :
s 20. 1. Zabraniasię właścicielom
l ) wypuszczania zwierzęciabez opieki właściciela,
2) pozostawiania mvierzęciabez dozoru w miejscu publicmym.
2' Zwierzętapozostawionebez dozoru w miejscach publicmych traktowanebędąjako bezdomne'wyłapywane
i doprowadzanedo schroniskadla bezdomnychzvtierząt.
3. . Podmiotem uprawnionymdo wyłapywaniabezdomnych rwierząt na terenieGminy jest schronisko lub inny
podmiot, z którym gmina zawarłastosownąumowę.
kosz|y pobyttl rwierzęcia w Schronisku
4.W prrypadku ustaleniawłaścicielarvńerzęcia,które zostałozł,apane,
oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel,w wysokości wynikającej
z cennika usług'ustalonegona dany rok przez schronisko.
Rozdział 9.
gospodarskich
na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej
Zasady utrzymywaniarvńerząt
s 21. l. Utrzymywanie rwierząt gospodarskichjest zabronionena terenachwyłączonychz produkcji rolniczej,
oznaczonychw miejscowych planach zagospodarowaniaprzestrzennego,jako takie.
2. . Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymarrie rwierząt gospodarskich pod
następującymi waruŃami :
l) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli mvierząt spełniającychwymogi ustawy
z dniaT lipca 1994roku - Prawo budowlane(t.j. Dz.U.22013 r. poz. 1409ze zrr..);
2) wszelka uciązliwośćhodowli dla środowiskaw tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
na której jest prowadzona.
obszarunieruchomości,
3.Na terenach vlył,ączonychzprodukcji rolniczej zlltierzęta gospodarskie mogą być utrrymywane na
prywatnychposesjachjedynie dla potrzebwłasnegogospodarstwadomowego.
4.Dopuszcza się prowadzeniehodowli i utrzymywanie gołębiw obrębie osiedli o zabudowie rozproszonejpod
ta nie będzie uciązliwa dla innych mieszkańców i będzie prowadzona z zachowaniem
warunkiem, Że działa|ność
warunków higienicmo-sanitamych.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowigani są przestrzegaćzapisów niniejszego Regulaminu,
a ponadto:
1) gromadzić i usuwaćpowstającew związku z hodowlą odpady i nieczystościw taki sposób, aby nie przenikaĘ
one do wód powierzchniowych i podziemnych,co najmniej l0 m od linii rozgraniczającejnieruchomości,
2) nie powodowaćwobec osób trzecich uciąiliwościtakich jak hałas,odory itp.,
3) przestrzegaćobowiązująceprzepisy sanitarno-epidemiologicme,
karmy lub ściółkipozostawionych na ulicach, placach i w innych
4) usuwać odchody mtierzęce, pozostałości
miejscachpublicmych,
5) nierzęta padłe powinny zostać zgłoszone przez właścicielado zakładu uĘlizacji w celu ich odbioru
i unieszkodliwianiaprzez zakład,
6)pszczoĘ trrymać wulach, ustawionychwodległości,co najmniej lOm od granicy nieruchomościwtaki
sposób, aby wylatujące i prrylatuj ące pszczoĘ nie stanowiĘ uciążliwościdla właścicielinieruchomości
sąsiednich.
$22. Zabrania się chowu z;wierzątgospodarskich:
1) w mieszkaniachi pomieszczeniachprzemaczonychna stałypobyt ludzi'
2) w pomieszczeniach nieprzemaczonych do tego celu, w szczególnościtakich jak strychy, piwnice, komórki,
garuŻe,balkony,
Przewodni czacy
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3) na nieruchomościachwpisanych na podstawie odrębnych przepisów ptzez właściweorgany do rejestru
zabytków.
$ 23. Postanowienia$ 22 nie mają zastosowaniado chowu zvierząt gospodarskich:
l) utrrymywanych na terenachpracowniczych ogrodów działkowych,
2) przebywającychw zakładachweterynaryjnych, rvtierzyńcach, schroniskach d|a zvierząt oraz stanowiących
własność
cyrków lub klubów spońowych,
3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji' służb porządkowych
i ratowniczych,
4) utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych
i serologicmych.
Rozdział 10.
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deraĘzacji i terminów jej przeprowadzania
s 24. l. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zvtierzęta przez
gryzonie w przypadku ich występowania zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do niezwłocznego
przeprowadzania deratyzacji nieza\eżnieod terminów ustalonych w ust. 4.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deraĘzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości'
w szczególnościtakich, jak: węzĘ ciepłowniczei przyłącza,korytarze,pomieszczeniapiwniczne, zsypy i komory
zsypowe' osłonyśmietnikowe,pomieszczeniaprodukcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szcnlrów i mysry na|eĘ uĘwać preparatów (trutek) ogólnodostępnych,zatwierdzonych
przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skutecmościi relatywniematej toksycmościdla środowiskanaturalnego.
4. Trutkę naleĘ wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin _ marzec - kwiecień, II termin wrzesień _
puŻdziemik,w ilościi wedtug instrukcji stosowaniadanegopreparatu.
5. Szczegółoweterminy przeprowadzaniaobowiqzkowej deratyzacji obejmującejzasięgiem teren całejGminy
Żelazków określaWójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym InspektoremSanitarnym i podaje do
publicmej wiadomościw sposób mvyczajowo przyj ęty.
Rozdzial ll.
Postanowienia końcowe
s25. l.W sprawach nieuregulowanychwniniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy zdnia
l3 wrześnial996r. o utrzymaniuczystościi porządkuw gminach(tj, Dz,U, z20|3 r., poz. |399 ze zm.) oraz inne
obowiązującew tej mierze przepisy a objęteniniejsrym Regulaminem.
2. Nie wykonanie obowi*ów
w obowiązujących przepisach.

określonychw niniejsrym Regulaminie, zagroŻonejestsankcjami okeślonymi
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