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RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 20 grudnia 2012 | .

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoSci i porzadku na terenie Gminy Jpdrzej6w

Na podstawie ar1. 7 ust. I pkt 3, art. l8 ust. 2 pkt 15 usta\ay zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(Dz.IJ.22001 roku Nr 142, poz. l59I zp62n. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 roku o utzymaniu
czystoSci i porz4dku w gminach (Dz. U. 22012 roku poz. 391 z p62n. zm.), po zasiqgnigciu opinii Paristlvowego
Powiatowego lnspektora Sanitamego w J9drzejowie

Rada Miejska w Jqdrzejowie
uchwala co nast€puje:

$ 1. Uchwala sig Regulamin utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie gminy Jgdrzej6w w brzmieniu
zal4cznika douchwaly.

g 2. Traci moc Uchwala Nr XLVI/394/06 ze zm. Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 30.03.2006 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porz4dku na terenie miasta i gminy Jedrzej6w.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Swigtokrzyskiego.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej

mgr Pawel
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Zal4cznik Nr I do Uchwaly Nr XXylIl260l12

Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnia 20 gr:udnia 2012 r .

R E G U L A M I N

UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ,{DKU

N A  T E R E N I E  G M I N Y  J E D R Z E J O W

ROZDZIAT, I Postanowienia os6lne.

$l.Regulamin utrzytnania czystoSci iporz4dku na terenie Gminy Jpdrzej6w zwany dalej .,Regulaminern",
okreSla obowi4zki wszystkich os6b przebywaj4cych na terenie gminy zwi4zane z utrzymaniem czystoSci
iporz4dku.

$ 2. Ilekrod w regulaminie jest mowa o:

l) ustawie naleZy przez to rozumiei ustawQ zdnia l3 wrzeSnia 1996 roku o utrzymaniu czysto5ci iporz4dku
w gminach (Dz. U. z2012 roku, poz.39lz p62n.zm.),

2) nieruchomoSciach - nalezy rozumiei zar6wno nieruchomoSci zamieszkale jak i niezamieszkale,

3) nieruchomoSciach zamieszkatych - nalezy przez to rozumiei nieruchomodci przeznaczone do trwalego
przebywania osdb w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowyclr.

4) nieruchomoSciach niezamieszkalych - nalezy przez to rozumiei obiekty itereny przeznaczone pod
dzialalnoSi gospodarcz4 dzialalnoSi handlow4 i uslugow4

5) wlaScicielach nieruchomosci naleiry przez to rozumiei takze wsp6lwla5cicieli. uzytkownik6w wieczystych,
oraz jednostki organizacyjne iosoby posiadaj4ce nieruchomoSci w zarzqdzie lub uzytkowaniu, atakze inne
podmioty wladaj4ce nieruchomoSciami maj4cymi obowi4zek realizorvai obowi4zki w zakresie utrzymania
czystoSci i porz4dku,

6) budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - to budynki wolno stoj4ce albo budynki w zabudowie
b\iniaczej, szeregowej lub grupowej, sluz4ce zaspokajaniu potrzeb rnieszkaniowych, stanowi4ce
konstrukcyj nie sarrodzieln4 caloSi,

7) budynkach zamieszkania zbiorowego to budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi,
w szczeg6lnoSci hotele, rrotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy wycieczkowe, schroniska
mlodziezowe, schroniska, internaty, schroniska dla nieletnich, atakze budynki do sta.lego pobytu ludzi,
w szczeg6lnoSci domy dziecka, domy rencist6w idomy zakonne,

8)zabudowie jednorodzinnej to budynki mieszkalne jednorodzinne lub zesp6l takich budynk6w wraz
z budynkami garazowymi i gospodarczymi,

9) zabudowie wielorodzinnej - to zabudowa, na kt6rq skladajq siE budynki wielorodzinne,

l0) zabudowie zagrodowej - to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach
rolnych, hodowJanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leSnych,

ll) nieruchomosciach uZytecznosci publicznej - to tereny lub budynki przeznaczone dla administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwoSci, kultury, kultu religijnego, oSwiag, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej
i socjalnej, obslugi bankowej, handlu, gastronomii, uslug, turystyki, sportu, obslugi pasazer6w w transporcie
kolejowym, drogowym, poczty lub telekomunikacji oraz inny og6lnodostQpny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji, za budynek uzytecznoSci publicznej uznaje sig takze budynek biurowyi
socjalny,

I 2) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) - nalezy rozum iei przez to dokument
przyjety przez RadQ Ministr6w,
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l3) wojew6dzkim Planie Gospodarki odpadami (dalej: wPGo) - naleiry pfzez to rozumiei wojew6dzki
plan bospodarowania Odpadami wprowadzony uchwalq Nr XXl/360112 z dnia 28 czerwca 2012 r. Sejmiku

Woiewodiwa SwiEtokrzyskiego w sprawie uchwalenia ,,Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa

Swietokrzyskiego" 2012 - 2018 i nastqpujqce w nim zmiany,

14) gospodarowaniu odpadami- nale2y przez to rozumiec zbieranie, odbieranie oraz odzyskiwanie
i unieszkodliwianie odpad6w komunalnych,

l5) stawkach oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy przez to rozumiei stawki ustalane
uchwal4 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie na podstawie upowaznieri ustawowych,

l6) dekfaracji - nalezy przez to rozumiei wypelnion4 przez wlaSciciela nieruchomoSci ankietQ wedlug wzoru
ustalonego uchwal4 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie, w celu ustalenia op\aIy za odbi6r i zagospodarowanie
odpad6w,

17) selektywnym zbieraniu - nalezy pruez to rozumie6 zbieranie odpad6w charakteryzuj4cych siq takimi
samymi wlaSciwoSciami i takim samym charakterem,

l8) punktach selektywnego zbierania - nalezy przez to rozumiei wyznaczone trz4dzone miejsca na terenie
gminy, w kt6rych s4 odbierane odpady wedlug poszczeg6lnych frakcji,

l9) odpadach komunalnych nale2y przez to rozumiei odpady powstaj4ce w gospodarstwach domowych,
a takze odpady nie zawieraj4ce odpad6w niebezpiecznych pochodzqce od innych wytw6rc6w odpad6w, kt6re
ze wzglEdu na sw6j charakter lub sklad sq podobne do odpad6w po\rystajqcych w gospodarstwach domowych,

20) odpadach wielkogabarytowych nalezy przez to rozumiei jeden ze strumieni odpad6w komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzuj4cy siQ tym, ze jego skladniki, ze wzglqdu na swoje rozmiary i masg,
nie mog4 byi umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych, do
odpad6w wielkogabarytowych nie zalicza sig wszelkiego rodzaju odpad6w z bud6w i remont6w oraz odpad6w,
kt6rych wagajednostkowa przekracza 50 kg,

2l) odpadach ulegaj4cych biodegradacji nale4 przez to rozumiei odpady kuchenne, odpady zielone, papier
i makulaturQ nie opakowaniowe, opakowania zpapieru itektury, tekstylia oraz czg'ci z drewna, odpad6w
wielkogabarytowych i budowlanych,

22) odpadach zielonych nalezy pnez to rozumiec frakcjg odpad6w roSlinnych ulegaj4cych biodegradacji,
powstaj4cych m. in. w wyniku pielEgnacji iuprawy ogrod6w, park6w iteren6w zielonych,

23) odpadach opakowaniowych - naleLry przez to rozumiei opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomaterialowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkla, opakowania z blachy stalowej
i opakowania z aluminium,

24) odpadach trudowlano-remontowych i rozbi6rkowych - rozumie sig przez to frakcjE odpad6w
pochodzEcych z remont6w, bud6w i rozbi6rek, na kt6re nie ffzeba uzyskai pozwoleir na budowg lub kt6rych
nie ftzeba zglasza( do administracji budowlano-architektonicznej.

25) odpadach niebezpiecznych - naleZy rozumiei, jako frakcje skladajqce sig na odpady komunalne, a wiqc np.:
baterie, akumulatory, Swietl6wki, resztki farb, lakierdw, rozpuszczalnik6w, Srodk6w do impregnacji drewna,
olej6w mineralnych i syntetycznych, benzyn, lek6w, opakowania po drodkach ochrony roSlin nawozach,
opakowania po aerozolach, zu4lte opatrunki pochodz4cez domu,

26) harmonogramie naleZy przez to rozumiei harmonogram odbioru odpad6w komunalnych na terenie Gminy
Jgdrzej6w, uwzglgdniajqcy zapisy Regulaminu utrzymania czysto5ci iporz4dku na terenie Gminy Jgdrzej6w
dotycz4ce minimalnej czQstotliwoSci odbioru odpad6w zaleznq od rodzaju odpad6w, miejsca ich wytwarzania
oraz wytw6rcy. dostarczany przez gminq.

27) r€gioni€ gospodarki odpadami komunalnymi - nalezy pnez to rozumiei okreSlony w wojew6dzkim planie
gospodarki odpadami obszar liczqcy, co najmniej 150 000 mieszkancow,

28) regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych - naleLry przez to rozumied zaklad
gospodarowania odpad6w omocy przerobowej wystarczaj4cej do przyjmowania i przetwarzania odpad6w
z obszaru zamieszkalego, przez co najmniej 120 000 mieszkaric6w, spelniaj4cych uymagania najlepszej
dosrqpnej techniki lub technologii.

29) nieczysto5ciach cieklych - nalezy to rozumiei Scieki gromadzone przejSciowo w zbiomikach
bezodplywowych,
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30) zbiornikach bezodptywowych naleiry to rozumiei instalacje iurz4dzenia przeznaczone do gromadzenia

nieczystoSci cieklych w miejscu ich powstania,

3l)stacjach zlewnych - nalezy to rozumiei, instalacje i urzqdzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci

ianalizacyjnej sluz4ce do przyjrrowania nieczystoSci cieklych dowozonych pojazdami asenizacyjnymi z rniejsc

gromadzenia,

32) zwierzptach domowych - nalezy rozumiei, Ze jest to kazde zwierzE utrzymywane lub przeznaczone do

utzymywania przez czlowieka, w szczeg6lnodci w jego otoczeniu domovrrym, dla osobistej przyjemno(ci i dla
towarzyStwa,

33) zwierz€tach gospodarskich nalezy przez to rozumiec zwierzgla utrzymywane w celach hodowlanych
iprodukcyjnych,

34) zwierzgtach bezdomnych nale2y pnez to rozumiei zwieveta domowe lub gospodarskie, kt6re uciekly,
zabl4kaly siq lub zostaly porzucone przez czlowieka, a nie ma mozliwoSci ustalenia ich wlaSciciela lub innej
osoby, pod kt6rej opiek4trwale pozostawaty,

35) podmiotach uprawnionych - nalezy przez to tozumie'.

a) przedsigbiorc6w posiadaj4cych wpis do rejestru dzialalno6ci regulowanej w gminie w zakresie odbierania
odpad6w korrunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci ;

b) przedsiqbiorcow posiadaj4cych wydane przez burmistrza wa2ne zezwolenia na prowadzenie dzialalnoSci
w zakresie:

- opr62niania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzQtami;

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz4t,

36) podmiotach zobowi4zanych - nalezy przez to rozumiec podmioty wymienione w $ 3 niniejszego
regulaminu, zobowi4zane podmiotowo do stosowania przepis6w regulaminu;

37) regulaminie - rozumie sig przez to niniejszy ,,Regulamin utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy
Jqdrzejow".

$ 3, Regulamin obowiqzuje podmiotowo , w szczeg6lno5ci:

l)wlaScicieli iposiadaczy nieruchomo5ci, mieszkafic6w oraz osoby przebywaj4ce czasowo na terenie Gminy
Jgdrzej6w,

2) zarz4dcow nieruchomoSci wielolokalowych,

3) zarz4dc6w dr6g,

4) kierownik6w olac6w br.rd6w.

5) jednostki uzytkuj4ce tereny sluz4ce komunikacji publicznej,

6) zarz4dc6w ogrod6w dzialkowych,

7) organizatordw imprez o charakterze publicznym,

8) osoby utrzymujqce zwierzgta domowe igospodarskie,

9) wszystkich uzytkownik6w nieruchomoSci bpd4cych wlasnoSci4 gminy,

$ 4, Regufarnin pzedmiotowookreSla szczeg6lowe zasady Lrtrzymania czystodci i porz4dku na terenie Gminy
JEdrzejovr. poprzez Lrstalenie jak nizej:

l) wymaga:l w zakresie utrzymania czysto5ci i porz4dku na terenie nieruchomo6ci w tyrn:
- zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpad6w,
- obowi4zk6w wlaScicieli w zakresie utrzymania czystoSci i porz4dku na posesjach,

wypelniania obowi4zk6w w zakresie uprz4tania blota, Sniegu, lodu i innych zanieczyszczei z czqici
nieruchomoSci sluz4cych do uzytku publicznego,

Id: 27832059-076E-4 I 07-8984-C I 8 I  55392A67. Podpisanv Strona l



- w y p e l n i a n i a o b o w i 4 z k 6 w w Z a k r e s i e m y c i a i n a p r a w y p o j a z d o w s a m o c h o d o w y c h p o z a m y j n i a m i

i warsztatami naprawczymi,

2) rodzalu i minimalnej pojemnoSci pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w kon.runalnych,

3) czgstotliwoSci i sposobu pozbywania siE odpad6w komunalnych i nieczystoSci cieklych z terenu nieruchomoSci

oraz teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego,

4) innych wymagah wynikaj4cych z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

5) obowi4zk6w os6b utrzymuj4cych zwierzgta domowe,

6) wymagari odnoSnie utrzymywania zwierz4t gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej,

7) obszardw podlegajqcych obowi4zkowej deratyzacii i teminy jej przeprowadzania.

ROZDZIAI, II - Wvmasania w zakresie utrzymania czystoSci i norzqdku na terenach
nieruchomosci i na terenach sluiacvch do uiytku nublicznego.

PODROZDZIAL l. Zasady nrowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odoad6w
komunalnvch

$ 5. Odpady komunalne powstale na terenie nieruchomoSci zbierane s4 selektywnie.

96. l.W drodze selektywnej zbi6rki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomoSci odpad6w
komunalnych podlegaj4:

a) odpady surowcowe: (frakcja sucha)
- papier i tektura (w rym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
- szklo bezbarwne i kolorowe,
- tworzywa sztuczne,
- metal,
- opakowania wielomaterialowe,

b) odpady ulegaj4ce biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegaj4ce biodegradacji (frakcja mokra),

c) Drzeterminowane leki.

d) chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory,

e) zuzyty sprzQt elektryczny ielektroniczny,

f) meble i odpady wielkogabarytowe,

g) odpady budowlane irozbi6rkowe,

h) zuzyte opony.

$ 7. | . Odpady konunalne wymienione w $ 6 ust. I pkt. a i b zbierane w spos6b selektywny nalezy gromadzii:

w workach lub pojernnikach (w zaleZnoSci od tego, w co jest \4ryposazona nieruchomoSi) z zachowaniem
odpowiedniej kolorystyki dla poszczeg6lnych frakcji:

- kolor niebieski - dla papieru itektury,
- kolor bialy dJa szkla bezbarwnego,
- kolor zielony dla szkla kolorowego,

- kolor 26lty - dla metali, tworzyw sztucznych, opakowaf wielomaterialowych,
- kolor br4zowy dla odpad6w ulegaj4cych biodegradacji,
- kolor szary lub czarny na pozostale odpady.

2. Wyselekcjonowane odpady wymienione w$ 6ust. lpkt. aib bpd4 odbierane z nieruchonroSci wedlug
harmonogram6w, przez podmiot wybrany w postQpowaniu przetargowym przeprowadzonym przez gming.
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3. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej otaz na terenach ogr6dk6w dzialko*ych dopuszcza siQ

unieszkodliwianie frakcji, odpad6w ulegaj4cych biodegradacji, w tym odpad6w zielonych poplzez kompostowanie

pod warunkiem:

- nie stwarzania uci42liwoSci dla otoczenia,

- zarejestrowania korlrpostownika w Urzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie poprzez zlozenie informacji
w deklaracli.

4. Odpady nadajqce sig do odzysku, kt6rych zbieranie moze przyniesi zysk posiadaczowi, takie jak: odpady
zlomu metali, makulatura, szklo, tworzywasztuczne itp. wlaSciciele mog4 dostarczai samodzielne i na wtasny koszt
do punkt6w sklrpu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.

5. Przy przyjmowaniu odpad6w metaliod os6b fizycznycll niebEd4cych przedsigbiorcami, prowadz4cy punkt
zbierania odpad6w obowi4zany jest sprawdzii tozsamoSi osoby przekazujEcej odpady iwypelnii formularz
zaw ie raj 4cy :

- okredlenie rodzaju odpad6w, rodzaju produktu, z kt6rego powstal odpad oraz 216dto pochodzenia,

- imig inazwisko, adres zamieszkania or.rz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj4cego
tozsamosi osoby przekazujqcej odpady.

g 8. l. Prowadzenie selektywnego grornadzenia dla odpad6w wymienionych w $ 6 ust. I pkt. od c do h odbywa
siQ na terenie wszystkich nieruchomoSci wedlug odrQbnych zasad:

2. Wyselekcjonowane:

I ) przetenninowane leki rnieszkaicy zwracajq w aptekach do specjalistycznych pojemnikdw,

2) zuzyte baterie mieszkaricy oddaj4do usytuowanych na terenie gminy pojernnik6w,

3) chemikalia i akumulatory - nalezy gromadzii w przezroczystych workach tak, aby mozna bylo
zidentyfikowai ich zawartoSi lub skladai do oznaczonych pojemnik6w,

4) zuzyty sprzQt elektryczny ielektroniczny nalezy gromadzii w przezroczystych workach tak. aby mozna
bylo zidentyfikowai jego zawartosi lub jezeli sprzQt jest znacznych rozmiar6w przvgotowai do odbioru
w miejscu wystawienia pojemnik6w,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz z\zyre opony - odbierane bgd4 na indywidualne zgloszenie do
podmiotu uprawnionego,

6) odpady budowlane i rozbi<irkowe - s4 skladane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w
nim odbierane na indywidualne zgloszenia.

3.  WlaScic ie le wyselekc jonowanych odpad6w okreSlonych w$ 8ust .2 pkt .3,4 i5dostarczajq je na swoj
koszt do gminnego punktu zbierania odpad6w usytuowanego na placu Zakladu Uslug Komunalnych
w Jqdlzejowie lub Skladowisku Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym w czasie pracy w/w punkt6w.

4. Wyselekcjonowane odpady w/g $ 8 ust. 2 pkt. 3, 4 i 5 odbierane bgd4 z nieruchorno6ci dwa razy do roku
w terminach ustalonycl'r harmonogramem podanym do publicznej wiadomodci.

5. Postgpowanie z odpadami innymi niz komunalne, powstaj4cymi na terenie nieruchomoSci w zwi4zku
z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej wtym w gospodarstwach rolnych lub uslugowej nastEpuje zgodnie
z zasadami powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa.

S9. 1. Miejsca do gromadzenia odpad6w komunalnych przy budynkach wielorodzinnych powinny byi
dostgpne dla os6b niepelnosprawnych.

2. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po zywnoSci i inne, kt6re ulegly zabrudzenir.r, nalezy
pned zlozeniem do pojernnika lub worka umyi.

3. Z odpad6w opakowaniowych posiadaj4cych zakrptki nalezy je odkrqcii selekcjonujEc oddzielnie lub
mozna je ponownie nakrqcii po zgnieceniu, tak by zachowaly zmniejszon4 objptoSi.

4. Oproznione opakowania nalezy, jeSli rodzaj materialu na to pozwala, trwale zgnieSi przed zloZeniem do
worka lub pojernnika.

5. Odpady niebezpieczne nale2y gromadzii, a takze przygotowad do odbiorr"r, w taki spos6b, aby
uniemozliwii lub ograniczyi dostQp os6b trzecich.
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6. Meble iodpady wielkogabarytowe wystawiane sq do odbioru, tak jak pozostale odpady selektywnie

zbierane.

7. Odpady budowlano-remontowe i rozbidrkowe, musz4 zostai zaladowane przez wladcicieii do

odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczyi je do grrinnego punktu zbierania

odpadow usytuowanego na Skladowisku Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym. WlaSciciel nieruchomo.ici ma

obowiqzek odpowiednio wczeSniej zam6wii taki pojemnik u podmiotu uprawnionego, a ten z kolei ma obowi4zek
podstawi6 go w terminie 48 godzin.

8. Podmiot uprawniony ma obowi4zek odebrai uryl4cznie te odpady budowlano-remontowe irozbi6rkowe,
kt6re powstaly w wyniku prowadzenia drobnych rob6t nie$ymagaj4cych pozwolenia na budowE ani zgloszenia
zamiaru prowadzenia rob6t do starosty; odpady niespelniaj4ce tej definicji podmiot uprawniony ma obowi4zek
odeblai za dodatkowE oplatq ustalonq w wyniku umowy z podmiotem uprawnionym.

S 10. L Podrrioty zobowi4zane zapewniaj4 odbi6r z nieruchomo6ci nieczystoSci cieklych poprzez zawarcie
stosounej  umowy z podmiotern uprawnionlm:

-  o odbior  Sciekow do s iec i  kanal izacy jnej .

o odbi6r iciekdw ze zbiornika bezodplywowego,
- o odbi6r osad6w Sciekowych z przydomowej oczyszczalni 5ciek6w.

2. Oproznianie zbiornik6w bezodplywowych odbywa sig na podstawie zam6wienia wlaSciciela nieruchomoSci
zlozonego u podmiotu, z kt6rym wla6ciciel zawarl umowE w zakresie takiej uslugi. Zam6wienie powinno byi
zrealizowane w ci4gr.r 2 dni od zlo2enia.

3. CzgstotliwoSi op162niania z osad6w Sciekowych oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji
eksploatacj i.

4. Zbiornik bezodplywowy lub oczyszczalnia przydomowa musz4 byi zlokalizowane w spos6b
um02liwiaj4cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opr62nienia.

5. Rozliczenia za wykonan4 uslugE nastgpujq rniEdzy podmiotem zobowi4zanyrn a podmiotem uprawnionym
kazdorazowo na podstawie wystawionej faktury/rachunku.

PODROZDZIAL ll. Obowiazki wla5cicieli nieruchomoSci

$ I l. I. WlaSciciele nieruchomoSci zapewniajq utrzymanie czysto6ci i porz4dku na terenie nieruchomo5ci
iczgSciach nieruchomosci przeznaczonych do u'ytku publicznego poprzez wypelnianie nastqpujqcych
obowiAzk6w:

l) wyposazenie nieruchomoSci w dostateczn4 iloSi pojemnik6w odpowiedni4 dla potrzeb nieruchomoSci
sluZ4cych do zbierania odpaddw komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz4dkouym itechnicznym i ich najbliZszego otoczenia,

2) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpad6w musi uwzglqdniai powszechnie obowi4zujqce przepisy w sprawie
warunk6w technicznych, jakim maj4 odpowiadad budynki iich usytuowanie wtym nalezy zagwarantowae
bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego punktu zbierania odpad6w,

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie plzedsiEbiorcy odpad6w komunalnych,

4) uprz4tanie izbieranie odpad6w z powierzchni nieruchomoSci iwngtrza budynk6w,

5) przekazywanie odpad6w zebranych selektywnie i pozostalych zmieszanych uprawnionemu podmiotowi
w terminach wyznaczonych harmonogramem,

6) wyposaZenie nieruchomoici w szczelny zbiornik bezodplywowy nieczystosci cieklych lub przydomow4
oczyszczalnig Sciek6w bytowych, gdy siei kanalizacyjna nie jest doprowadzona do nieruchomoSci lub gdy nie
ma nro2liwoSci przylqczenia nieruchomoSci ze wzglgdu na warunki techniczne,

7) przyl4czenie nieruchomoSci do istniej4cej sieci kanalizacyjnej wteminie r6wnoczesnym z zamieszkaniem
w przypadku budowy nowego budynku, modernizacji lub generalnego remontu,

8) przyl4czenie nieruchomoSci do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej w tenninie 24 miesiEcy od daty oddania
sieci do uZytkowania w przypadku nieruchomoSci zamieszkalych w tej dacie,
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9) niezwloczne usuwanie z terenu nieruchomoSci materialu rozbi6rkowego i resztek material6w budowlanych,

powstalych w wyniku remontu i modernizacji lokali lub budynk6w'

l0) utrzymywanie w nalezytym stanie teren6w zielonych wchodzEcych w sklad nieruchomoSci przez koszenie

nu*nit6*, usuwanie chwast6w, zeschlej i skoszonej trawy, opadlych liSci i z:larnanych galpzi oraz usuwanie
innych nieczystoSci,

l1) utzymywanie nieruchomoSci rolnych w stanie wolnym od zachwaszczenia, w sytuacji, gdy zachwaszczenie
wplywa niekorzystnie na dzialkE s4siedni4

l2) utrzymywanie row6w melioracyjnych, odwadniajEcych przy drogach i torach w stanie droznoSci
iwykoszenia,

l3) utrzymywanie nasyp6w i wykop6w, poprowadzonych wzdluZ ciqg6w kornunikacyjnych w stanie
wyKoszonym.

l4) utrzymywanie czystosci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejSciach. pod mostani
i wiaduktami. itp..

l5) utrzyrnanie w stanie wolnym od zaSmiecenia w6d powierzclrniowych i ich najblizszego otoczenia,

l6) pielggnacji i utrzymania estetycznego wygl4du park6w, terendw zielonych, ogrod6w, kwietnik6w, klomb6w,
zar6wno komunalnych jak i bqdqcych wlasnoSci4 os6b frzycznych i prawnych,

l7) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, wpoblizu wejScia, tablic zawieraj4cych: dane adresowe
wlaSciciela lub zarzqdcy, dane adresowe osoby b4dZ podmiotu wykonuj4cego czynnoSci w zakresie utrzymania
czystoSci iporz4dku na terenie nieruchomoSci, regulamin porz4dkowy, spis adres6w inumer6w telefon6w
alarmowych,

18) utrzymania ogrodzei w stanie technicznym nie zagrazaj4cym Zyciu lub zdrowiu ludzi oraz nie powoduj4cym
sw1 m r,l1 gl4denr oszpecenia oloczenia.

l9) zglaszanie do Wydzialu Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej UrzEdu Miejskiego
w JEdrzejowie Iub do Zakladu Uslug Komunalnych w Jqdrzejowie faktu zauwazenia bezdomnego psa,

20) grornadzenie obornika iplynnych odchod6w zwierzpcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach
spelniaj4cych wymogi przepis6w, czyli na podlozu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody
o pojemnoSci umo2liwiaj4cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.

2. WlaSciciel nieruchomoSci, na kt6rej prowadzona jest dzialalno5d handlowa, uslugowa, gastronomiczna
lub inna dzialalnoSC gospodarcza zobowi{zany jest do:

l) wyposazenia nieruchomoici w odpowiedniq liczbE pojemnikdw lub kontenerdw wla5ciwych do gromadzenia
wytwarzanych odpaddw,

2) biez4cego sprz4tania nieruchomoSci, w szczeg6lnoSci po zakoriczeniu dzialalno6ci w danyrr dniu,

3) skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terendw przyleglych odpadarni,

4) selektywnego gromadzenia odpad6w:

komunalnych wedlug zasad niniejszego regulaminu,

innych pochodz4cych z produkcji - wedlug zawartych odrpbnie unr6w,

5) do zawarcia umowy na odbi6r odpad6w komunalnych,

6) wlaSciciel nieruchomoSci podl4czony do zbiorczej kanalizacji Sciekowej zobowiAzany jest do zawarcia urnowy
na odbi6r nieczystoSci cieklych za poSrednictrvem tej kanalizacji,

7) wla(ciciel nieruchotnosci zobowiqzany jest do udokumentowania sposobu i czEstotliu,oSci korzystania z uslug
wykonywanych w zakresie odbierania odpad6w komunalnych czy opr62niania zbiornik6w bezodplyworych
poprzez pobieranie, przechowywanie iokazywanie na z4danie Gminy Jedrzej6w dowod6w wykonania tych
uslug poprzez uprawnione jednostki,

8) wla6ciciel nieruclromo5ci zobowiqzany jest do posiadania dowod6w, o kt6rych mowa w ust. 7 przez okres
dw6ch lat.
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9)naZ4danieBunrr is t rzaMiastaJgdrzejowawlaScic ie ln ieruchomoSci jestzobowiqzanystawi is igwUrzgdzie-' 
;"iki; ; dr*odami wymienionym-i w pkt. 7 i okazal je uprawnionemu przez Burmistrza pracownikowi

Ut zgdu.

$ 1 2 . l . 1 W l a s c i c i e | e n i e r u c h o m o 6 c i , n a k t 6 r y c h z n a j d u j 4 s i g p r z e z n a c z o n e d l a d z i e c i p i a s k o w n i c e d o
zabaw, maj4 obowi4zek:

a) umieszczenia przy kazdyn placu zabaw, onz pfzy piaskownicy tabliczki informuj4cej o zakazie wprowadzania

zwierzqt oraz inlbrrlacj i o zarzqdcy wraz z numerem teletonu,

b) wymiany piasku z czpstotliwoSciq przynajmniej raz do roku (w miesi4cach kwieciei lub maj) lub kazdorazowo
'* 

prrypuai, stwierdienia zanieizyszczinia piasku odchodarri zwiezEcymi lub innyrni zanieczyszczen iam i

zagra2aj4cyrni bezpiecze6stwu korzystajqcych.

2. WlaSciciele nieruchomoSci, na kt6rych znajduj4 si9 place zabaw dla dzieci majq obowi4zek utrzymania

znajduj4cych siq tam urz4dzeri slu24cych do zabawy dzieci w nalezrytq czystorici i estetyce oraz wlasciwym stanie

technicznym.

$ I3. Wfasciciele nieruchomosci w zakresie uprzqtania blota, Sniegu, lodu i innych zanieczyszczefi z ezpici

nieruchomoSci sluzAcych do uZytku publicznego, sq zobowiqzani do:

l) uprz4tania blota, Sniegu, lodu iinnych zanieczyszczeh z czgrici nieruchomoSci udostqpnionych do uzytku
publicznego oraz z chodnik6w przylegaj4cych bezpoSrednio do nieruchomoSci,

2) skladania uprzqrniQtego blota, Sniegu, lodu ipiasku na skraju chodnika lub obok szosy tak, aby mogly byi
zgarniQte przez sluzby komunalne,

3) iikwidowania SliskoSci na drogach wewnEtrznych, ulicach, placach i chodnikach w okresie mroz6w iopad6w
Snieznyc5 p12y uzyciu piasku zmieszanego ze Srodkami chemicznymi nie dzialajqcymi szkodliwie dla zieieni

idrzew.

$ lzl. Wlasciciele nieruchomoSci w zakresie mycia i naprawy pojazd6w samochodowych poza myjniami

i warsztatami naprawczymi majq obowilzek stosowad sit do nasttpuiQcych zasad:

l. Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne uryl4cznie w miejscach dozwolonych.

a wrQc:

l)na terenie nieruchomoSci nie sluzqcej do uzytku publicznego tylko pod warunkierr, 2e powstaj4ce odcieki
odprowadzane s4 do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone wspos6b umozliwiajacy ich usunigcie zgodnie
przepisami powszechnie obowi4zuj4cych w tym zakresie, po uprzednim ich przejSciu przez lapacz oleju
iodstojnik; w szczeg6lnoSci Scieki takie nie mog4 byi odprowadzane bezpoSrednio do zbiornik6w wodnych
lub do ziemi,

2) na terenach sluzqcyclt do uZytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych,

2. Naprawy drobne, jak wymiana k6l, Swiec zaptonowych, zar6wek, uzupelnianie plyn6w. regulacje pojazd6w

sarnochodowych wykonywane poza warsztatami samochodowymi, s4 dozwolone tylko wtedy, gdy s4 spelnione
warunki:

l) bezpieczeistwa os6b przebywaj4cych w poblizu miejsca naprawy,

Z) porz4dku iczystosci w miejscLr naprawy oraz nie powstawania Sciek6w zawieraj4cych oleje, smary
i zanieczy szczenia ropopochodne,

3) nie powodujq uci42liwosci dla Srodowiska (halasu, errisji, spalin, ska2enia gleby).

S 15. I . Na terenie gminy, w celu zachowania zasad utrzymania czystoSci i porzEdku, zgodnie z powszechnie

obowi4zuj4cymi przepisami prawa ochrony 6rodowiska, zabrania siE:

l) wyprowadzania ps6w na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci iuprawiania spoftu, oznaczone tabliczkami

zakaz wprowadzania ps6w,

2) zakopywania odpad6w oraz padlych zwierz1|

3) wyrzucania odpad6w stalych, na obrzeZa las6w, do row6w wzdluZ ciqg6w komunikacyjnych lub w inne

niejsca sluzEce dla potrzeb uzyteczno6ci publicznej,
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4) wylewania nieczystosci cieklych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, a w szczeg6lnoSci na

ogr6dki przydomowe, l4ki, grunty rolne, nieuZytki,do las6w irow6w przydroznych,

5) indywidualnego opr62niania zbiornik6w bezodplywowych przez wlaScicieli nieruchomoSci,

6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpad6w, nieczysto6ci cieklych i w6d
opadowych splywaj4cych z powierzchni dach6w, podjazd6w, itp;

7) stosowania ustabilizowanych osad6w Sciekowych do cel6w rolniczych, pochodz4cych spoza terenu gminy
jqdrzej6w,

8) wyrzucania odpad6w komunalnych pochodz4cych z gospodarstw domowych, sklep6w, punkt6w
gastronomicznych iuslugo*1'ch oraz innych nieruchomoSci, do koszy ulicznych oraz pojemnik6w innych
wlaScic ie l i ,

9) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne Sniegu, lodu, gorEcego popiolu, 2u2la, nieczysto5ci
cieklych, szlam6w, substancji toksycznych, zr4cych, wybuchowych, przeterminowanych lek6w, zu2ytych
olej6w, resztek farb, rozpuszczalnik6w, lakier6w i innych odpad6w niebezpiecznych, zuzytego sprzQtu
elektrycznego ielektronicznego, odpad6w wielkogabarytowych, budowlanych irozbi6rkowych oraz odpad6w
z dzialalnoici gospodarczej,

l0) zaggszczania (ugniatania) mechanicznego odpad6w gromadzonych w pojemnikach h.rb kontenerach,

I l) odprowadzania plynnych odchod6w zwierzpcych oraz odsi4k6w z obornika do zbiornik6w bezodplywowych,
w kt6rych gromadzone s4 Scieki bytowe.

2. Na terenie grniny dopuszcza sig spalanie w instalacjach grzewczych budynk6w odpad6w z drewna (trocin,
wi6r6w, Scink6w), a takze korka ikory oraz papieru i tektury nie zawieraj4cych substancji niebezpiecznych,
impregnat6w, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami wsp6lZycia spolecznego.

ROZDZIAL lll Rodzaje i minimalna pojemnoS6 pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w
komunalnych i gromadzenia nieczystosci ciektych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych.
Normy zuZycia wody i iloSci wytworzonych nieczystoSci cieklych oraz spos6b ich gromadzenia

$ 16. l. Dla potrzeb zbierania odpad6w komunalnych i gromadzenia nieczystosci cieklych ustala sig
nastgpuj4ce rodzaje pojemnik6w i ich minimaln4 pojemnodi:

l) pojemniki przewidziane do zbierania odpad6w segregowanych na terenie gminy to:

a) worki o pojemnoSci od 60 do 120 L,

b) pojemniki o pojemnoSci 120 L,240 L, I 100 L,

c) kontenery KP 7 - o pojerrno5ci 6500 L 7000 L, o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcj i;

2) pojemniki przewidziane do zbierania odpad6w niesegregowanych to:

a) worki o pojemnoSci od 60L do 120L,

b) kosze uliczne o pojemnoSci od 10 L do 30 L,

c)  pojemnik i  o  pojemno6ci  120 L,2401,  1100 L,

d) kontenery KP-7 o pojemnoSci 6500 L - 7000 L;

3) nieczysto6ci ciekle odprowadzane s4 do:

a) sieci kanalizacyjnej,

b) zbiornik6wbezodplywowych,

c) oczy szczalnr przydomowych.

2. Ustala sig Srednie wskaZniki nagrornadzenia odpad6w komunalnych wytworzonych przez mieszkaic6w
i w obiektach struktury spoleczno- gospodarczej wynikaj4ce z KPGO:

l)dla budynk6w mieszkalnych 20L na mieszkafica, jednak, co najmniej jeden pojernnik 120 L na kazdq
nieruchomoS6; odpady segregowane mozna gromadzii w workach o pojemnoSci, co najrnniej 60 L,

2) dla szk6l wszelkiego typu 3 L na kaZdego ucznia i pracownika,
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3) dla zlobk6w i przedszkoli 3 L na kazde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych 50 L na kazde l0m2 powierzchni calkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik I20 L
na lokal.

5) dla punkt6w handlowych poza lokalem 50 L na kazdego zatrudnionego, jednak, co najrnniej jeden pojemnik
120 L na kazdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych 20 L najedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punkt6w szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 L,

8) dla zaklad6w rzemieSlniczych, uslugowych iprodukcyjnych w odniesieniu do pomieszczeri biurowych
i socjalnych pojemnik 120 L na kazdych l0 pracownik6w,

9) dla lroteli, pensionat6w, dom6w opieki 20 L najedno l6zko,

I 0) dla ogr6dk6w dzialkowych 20 L na kazdq dzialkq w okresie od 1 rnarca do 3 | paZdziernika kaZdego roku i 5
L poza tym okresem,

ll)w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czysto:;ci wymagane jest r6wnieZ
ustawienie na zewnqtrz. poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady. Ilosi oraz pojemnoSc
pojemnik6w iulz4dzeri do nieczysto6ci cieklych musi byi indywidualnie dostosowana do liczby os6b,
czEstotliwoSci i sposob6w pozbywania sig ich z nieruchomoSci.

3. Ustala siE przeciQtne normy zuZycia wody i iloSci wytworzonych nieczystoSci cieklych

l)normy zuzycia wody na jednego mieszkaica w gospodarstwach domowych wyposazonych w zbiorniki
bezodolvwowe.

I n
Wyposa2enie mieszkania w instalacje

Przecigtne normv zu2ycia wody

dmr /mieszkaf ca x
dobE

ml /rn ieszkafica x
mies i4c

Wodoci4g lub ujgcie wlasne bez
ubikacj i i lazienki(brak kanalizacji),
pob6r wody ze zdroi} podw6rzowego
lub uliczneeo

30 0,9

2. Wodoci4g lub ujEcia wlasne, ubikacja
bez lazienki

50

3 . Wodoci4g lub ujgcie wlasne, zlew
kuchenny, wc, brak lazienki i cieplej
woov

70 2 , 1

4 . Wodoci4g lub ujgcie wlasne, ubikacja,
lazienka, lokalne 216dlo cieplej wody
(piecyk wEglowy gazowy- gaz z butli,
elektrvcznv. boiler)

80 a ^

2) iloSi Sciek6w odpowiada iloSci pobranej wody zgodnie z ustalonyrni normami.

$ 17. Uwzglqdniaj4c wskaZniki okre5lone w$ l6 ust. 2przyjmLle si9 dla zobowi4zanych podmiot6w
nastppuj4ce rodzaje pojernnik6w lub kontener6w, w kt6rych nalezy gromadzii odpady:

I ) dla nieruchomoSci zamieszkalej przez 1-2 osoby'.

a)jeden pojemnik o pojemno5ci 0,12m',

b) po jednym worku l20l z folii PE-HD na odpowiedniq frakcjE odpad6w odbieranych w spos6b selektywny :
makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szklo, odpady zielone ulegaj4ce biodegradacji, wielomaterialowe,

2) dla nieruchomoSci zarrieszkalej przez 3-4 osoby'.

c) dwa pojemniki o pojemnoSci 0,12m3 lub jeden pojemnik o pojemno6ci 0,24m3,
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d) po jednym worku l20l z folii PE-HD na odpowiedniq frakcjE odpaddw odbieranych w spos6b selektywny :
makulatura, twozywa sztuczne, metal, szklo, odpady zielone ulegaj4ce biodegradacji, wielomaterialowe.

3) dla nieruchorroSci zamieszkalej przez 5-6 os6b:

e) trzy pojemniki o pojemnoSci 0,12m' lub jeden pojemnik 0,24m3 i jeden pojemnik 0,l2rr3 lub inne urz4dzenie
o pojemnodci nie przekraczaj4cej 0,36m',

f)dwa worki I20l zfolii PE-HD na odpowiedni4 frakcjg odpad6w odbieranych wspos6b selektywny:
makulatura, tworzywa sztuczne, n.retal, szklo, odpady zielone ulegajqce biodegradacji, wielonraterialowe,

4) dla nieruchomoSci. na kt6rej zamieszkuje pou.yZej 6 os6b:

g)jak wpkt 3a) omz dodatkowo jeden pojemnik o pojemno5ci 0,12m3 na kazde kolejne 2 osoby lub jeden
pojemnik 0,24m3 na kazde kolejne 4 osoby lub inne urz4dzenie o pojemnodci nieprzekraczajqcej
wielokrotnoSci m3 przypadaj4cych na iloii os6b zamieszkuj4cych danq nieruchomoSi,

h)jak wpkt 3b) oraz dodatkowo jeden worek 120 | z folii PE-HD na odpowiedni4 funkcjg odpad6w
odbieranyclr w spos6b selektywny na kazde kolejne 4 osoby,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urzqdzenia o pojemno6ci 120 | ,l 100 I lub kontener KP7 o poj.
6500 l. 7000 l. na odpady zbierane selektywnie i nieselektywnie.

2. Ponad limit okre5lony pkt l-4 wlaSciciele nieruchomo6ci, na kt6rych zamieszkuj4 mieszkaricy zmieszane
odpady komunalne mog4 bezplatnie oddawai w workach na odpady zmieszane w terminach wywozu.

$ 18. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci4gi handlowo-uslugowe, przystanki komunikacji, parki, s4
przez wla3cicieli nieruchomosci lub przedsiqbiorc6w uzytkuj4cych tereny otrowi4zkowo $ryposazane
w zamocowane na stale kosze uliczne, zgodniez nastqpuj4cymi zasadami:

l) odlegto6i porniqdzy koszami rozstawionymi przy drogach publicznych wmieicie iw parkach nie moze
przekraczac 150 rn,

2) na przystankach komunikacji kosze naleZy lokalizowai pod wiatq ajeSli jej nie ma to w s4siedztwie
oznaczenia przystanku,

3) na peronach odlegloSi pomigdzy koszani nie moZe przekraczai 50 m.

ROZDZIAL lV Cz€stotliwost isoos6b oozbywania siQ odoad6w komunaln),ch inieczvstoSci
ciektvch z terenu nieruchomosci oraz teren6w przeznaczonvch do uzytku publiczneso.

$ 19. Podrnioty upmwnione stosuj4dwa systemy odbioru odpad6w od podmiot6w zobowi4zanych, jako:

l) odpady segregowane,

2) odpadyniesegregowane.

$20. LUstala siE n/w czqstotliwoSci odbioru odpad6w komunalnych inieczystoSci cieklych zterenu
n!eruchomoici:

l) odpady segregowane:

a,; na obszaraclr uiejskiclr I raz w miesiqcu.

b) w rnie6cie w zabudowie jednorodzinnej - I raz w miesiqcu,

c) w mieScie w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,

2) odpadyniesegregowane:

a) na obs,',arach wiejskich - I raz w miesiqcu.

b) w mieScie w zabudowie jednorodzinnej 2 razy w miesiqcu,

c) w mieScie w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej ni2 4 razy w tygodniu,

3) nieczystoSci ciekle z tak4 czqstotliwoSci4 aby nie powodowai przepelnienia zbiornik6w bezodplywowych
(szamb), jednak nie rzadziej niz 2 razy w ciqgu roku.

4) przeterminowane leki izuzyte baterie systematycznie do specjalnych pojernnik6w usytuowanych na terenie
gminv.
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2. W sytuacjach stwierdzenia niewykonywania.,obowi4zk6w okteSlonych w ust' I Bunnistrz Miasta

Jedrzeiowa wydaje decyzjE n"rtu'uji"q i"h 
';yLonanie 

Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepis6w

ui u*v o poulpt*aniu egzekucyjnym w administracji '

3 .Bur .mist rzMiastaJEdrzejowadokonujekontro l iwykonywaniaobowiqzkuzawarc iaprzezwla ic ic ie l i
wszysrkich nieruchomosci, kt6r" ;i;r; b;-;tporuron. * rr"r.lne zbiorniki bezodplywowe, um6w na uslugi

opl62nianiazbionr ik6wbezodplywouycho,a,*ykonywaniaprzeznichobowiqzkuuiSZcZaniaZtegotytu luoplat .

4. W przypadkLr stwierdzenia niewykonywania obowi4zk6w opisanych w ust 3' Bunnistrz Miasta

Jqdrzejowa wydaje z urzqdu decyzjg, w kt6rej ustala obowiqzek ttiszczania oplat' ich wysokoii' terminy

uiszczania oraz spos6b udostppniania urzqdzef w celu ich opr62nienia; w takich przypadkach gmina

organizuje wlascicielom nieruchomoSci opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych; decyzji tei nadaje sig

rygor

natychmiastowej wykonalnosci; decyzja obowi4zuje przez rok i ulega przedlu2eniu na rok nastQpny, jezeli

wlasciciel nieruchomosci, na co najmniej trzy miesi4ce przed uplywem daty jej obowi4zywania nie

przedstawi

umowy. w kt6rej terrnin rozpoczEcia wykonywania uslugi nie jest p6/niejszy niz data utraty mocy

obowiqzuj4cej decyzj i; do oplat wymierzonych $)zej wymienion4 decyzjq stosuje siE Przepisy dzialu

Ordynacji PodatkoweJ

5. W sprawach dotycz4cych oplat za gospodarowanie .o-dp-adami 
komunalnymi nakladanych zgodnie z art 60

i 6p ustawy. stosuje siQ przepisy uJtawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa'

R O Z D Z T A I - v l 0 b o w i 4 z k i o s 6 b u t r z v m u j 4 c v c h z w i e r z € t a d o m o w e m a i a c e n a . c e l u o c h r o n g o r z e d
zasroz€niem lub ;iAtliw;S.-;-d;- ilEi-;;z nrzed zanieczvszczeniem teren6w Drzeznaczonvch

do wso6lneso u2ytku .

$30.1 'osobyutzymujEcezwiet .zgtadomowes4zobowi4zanedozachowaniabezpieczenstwaiSrodk6w
ostrJzno3ci, zapewniaj4cych ochrong zdrowia i zycia ludzi oraz z\\ie''ql, a takze dolozenia starari' aby zwierz'ta te

nie byty uci4zliwe dla otoczenia.

2. Utrzymu1qcy zwrc(zQra domowe zobowi4zani s4 do sprawowania nad nimi w'laSciwei opieki' a w

szczegolno(ci nie pozostawiania ich bez nadzoru'

$ 31. I . Do obowi4zku wlaScicieli utrzymujqcych zwierzEta domowe nalezy:

l )prowadzeniepsanauwiEzi ,apsarasyuznawaneJzaagresywn4lubwinnySpos6bzaglazajEcegootoczeniu-
w naloZonYm kagaicu,

2 ) S y s t e m a t y c z n e s z c z e p i e n i e p r z e c i w k o w S c i e k l i Z n i e - z g o d n i e Z a f t ' 5 6 u s t . 2 u s t a w y z d n i a l l r n a r c a 2 0 0 4 r .'o 
ochronie zdrowia zwierz4t oraz zwalczaniu chor6b zakaZnych zwierz4t (Dz lJ. z 2004 r. Nr 69, poz. 625),

k t6ranakladaobowi4zekszczepieniaps6wwwiekupowyzej tzechmiesigcy iokazywanienaz4daniewladz
Sanitarnych,weterynarylnych,policyjnych,strazyrniejskiejzaSwiadczeniaoprzeplowadZonymszczepieniu.

3)uzyskanieZezwoleniaBurmist rzaJqdrzejowanautzymywaniepsamsyuznawanejzaagresywn4zgodnie'ztieSci4 
Rozporz4dzenia Ministra Spraw WewnQtrznych i Adrninistracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie wykazu ras ps6w uznawanych za agresywne (Dz' U Nr 77' poz' 687)'

4) staly i skuteczny doz6r,

5) niewprowadzanie zrviez4t do obiekt6w uzytecznosci publicznej, za wyj4tkiem organizowania w nich wystaw,

pokazow itp.i w pozosrarych plac6wkach handlowych, . uslugowych w przypadku wlraznego oznakowania

dokonanego przez wlaSciciela'nieruchomosci (plac6wki czy obiektu) postanowienie to nie dotyczy os6b

niewidomych, korzystaj4cych z pomocy ps6w przewodnik6w,

6) zwolnienie zwierz4t domowych z uwiEzi dopuszczalne jest gdy wlaSciciel lrra mo2liwolii Splawowania kontroli

nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psow ras uznanych za agresywne'

7) zwolnienie przez wlaSciciela nieruchomoSci psa ze smyczy na terenie nieruchomoSci moze mied miejsce

w s y t u a c j i , g d y n i e l . u c h o m o S i j e s t o g r o d z o n a w s p o s 6 b u n i e m o 2 l i r v i a j 4 c y j e j o p u s z c z e n i e p r z e Z p s a
iwyt<lu"zalq.ydostQpos6bt|zecich,odpowiedniooznakowanejtabliczk4Zestosownymostzezenlem;
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g) uniernozliwiania zalatwiania przez z\\iefzQla domowe potrzeb fizjologicznych w klatkach schodowych,

piwnicach,

g) natychmiastowe usuwante, przez wlaScicieli, zaaieczyszcze{ pozostawionych przez zwierzEta domowe
.w 

obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u2ytku publicznego, aw szczeg6lnoSci na chodnikach,

jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.,

l0) nieczystosci te, umieszczone w szczelnych torbach, mogq byi deponowane w komunalnych urz4dzeniach do

zbierania odpadow; postanowienie to nie dotyczy os6b niewidomych, kozystaj4cych z ps6w przewodnik6w,

1l) przewozenie zwierz4t Srodkami komunikacji publicznej jest mozliwe tylko na zasadach ustalonych przez
przewoZnika,

l2) niedopuszczanie do zakl6cania ciszy i spokoju przez zwierzqta domowe;

l3) utrzymywania golgbi na terenach zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

$ 32. Kazdy wlasciciel, u kt6rego nast4pilo padnipcie zwierzEcia domowego, ma obowi4zek dostarczenia zwlok
do specjalistycznej firmy zajmuj4cej sip utylizacj4 padliny.

R)ZDZIAL VII gosDodarskich na terenach
wvlaczonvch z nrodukcji roln icze i.

$ 33. l. Hodowla i utrzymanie zwierz4t gospodarskich moZe odbywai sig na terenie miasta
i poszczeg6lnych solectw na nieruchonoSciach indywidualnych tylko i wylqcznie w odpowiednio
przystosowanych iwybudowanych obiektach inwentarskich wg powszechnie obowiqzujqcych przepis6w.

3. Pszczoly nalezy trzymac w ulach, ustawionych w odleglo5ci, co najmniej lOrn od granicy nieruchomodci
w taki spos6b, aby wylatuj4ce i plzylatuj4ce pszczoly nie slanowily uci4zliwoSci dla wlaScicieli nieruchomo6ci
sqsiednich.

4. Utrzyrnywanie i hodowanie zwierz4t gospodarskich na terenie ogr6dk6w dzialkowych reguluje ,,Regulamin
Zarzqdu Ogrodkou Dzialkowych"

$ 34. Osoby uttzymuj4ce i hoduj4ce zwieftela gospodarskie z naruszeniem ustalefi zawartych w niniejszym
RegLrlaminie obowiEzane sq w terminie 6 miesigcy od daty wejScia w Zycie Regulaminu, do dostosowania
utzymania i hodowli zrvierz4t gospodarskich do tych zasad lub dojej likwidacji.

ROZDZIAL VlIl Obszarv oodlesajAce obowiqzkowei deratvzacii i terminv iei przeprowadzen ia.

$35. L W celu zapobiegania powstawania chor6b zakaZnych przenoszonych na ludzi izwierzela przez
gryzoni, zobowiqzuje sig wlaScicieli nieruchomoSci do przeprowadzania deratyzacji:

l) w zabudowie zagrodowej w Iliarg potrzeb,

2) w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w roku,

a) I termin: marzec - kwiecien,

b)  2 lerrn in:  I ls topad grudzien.

2. Do zwalczania gryzoni nalezy uzywai preparat6w (trutek) og6lnodostQpnych, zatwierdzonych przez
Ministerstwo Zdrowia o wysokiej skuteczno5ci i relatywnie malej toksycznoSci dla Srodowiska naturalnego.

3. Wykonanie obowi4zku deratyzacji wla5ciciele nieruchomoSci powinni przeprowadzii przy pomocy
przeszkolonych osob.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci42ajq wla5ciciela nieruchomoSci.

5. Poza nieruchomoSciami mieszkalnymi obowi4zkowi deratyzacji podlegaj4 nastqpuj4ce obiekty:

l) stol6wki szkolne,

2) szkoly,

3) internaty. hotele,

4) zakladygastronomiczne,

5) sklepy spozywcze i inne,

Id: 27B32059-076E-4 I 07-898A-Cl 8 I 55392A67. Podpisany Strona 14



6) obiekty sluzby zdrowia'

7) zaklady pracy, w szczeg6lnoSci produkuj4ce ZywnoSi:

a) mlyny, mieszalnie Pasz, Piekamie,

b) hurtownie affykul6w spozywczych,

c) punkty rozprowadzaj4ce kwalifikowany material siewny,

8) obiektyuzytecznoScipublicznej.

6. W przypadku $yst4pienia populacji gryzoni stwarzajqcej zagtozenie sanitarne, Burmistrz w uzgodnieniu
z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamy okreili obszary podlegajqce obowi4zkowej dentyzacji oraz
okreSli, poprzez zarz4dzenie, termin jej przeprowadzenia.

R.OZDZI AL IX Postanowienia kof cowe.

g36. 1.Nadz6r i kontrolQ nad realizacjq obowi4zk6w wynikaj4cych z niniejszego Regulaminu sprawuje
Burmistrz Miasta Jgdrzejowa.

2. Kto nie wykonuje obowi4zk6w okreSlonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny.

3. PostEpowanie w sprawach, o kt6rych mowa w ust. 2 toczy siQ wedfug przepis6w Kodeksu postppowania
w sprawach o wykroczenia.
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U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z nowelizacjq ustawy z dnia 13 wrzesnia 1966 roku o utrzymaniu czystosci i porz4dku w gminach

(tj. D; U. zZOl2 roku poz. 391 zp62n. zm.) od dnia I stycznia 2012 roku obowiqzuj4 nowe zasady

glspodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie an. 4 ust. 3 w ustawy, rada gminy jest obowiqzana

dosiosowai regulamin utrzymania czystodci i porz4dku na terenie gminy do obowi4zuj4cych przepis6w prawa

oraz do wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesigcy od dnia uchwalenia tego planu.

W dniu 28 izerwca 2012 roku uchwal4 Nr XXi/36Ol12 Sejmik Wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego uchwalil ,,Plan
gospodarki odpadami dla wojew6dztwa Swiqtokrzyskiego" na lala 2012-2018 w zwi4zku zczym, zgodnie
zwol4 ustawodawcy dokonano aktualizacji dofchczas obowiqzuj4cego Regulaminu utrzymania czystoSci
i porz4dku na terenie Gminy Jgdrzej6w uwzglgdniaj4c zapisy w/w aktdw prawnych. W dniu 08.1l.2012roku
Burmistz Miasta Jqdrzejowa wystqpil do Paristwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w Jpdrzejowie
z prosb4 o opiniQ w sprawie projektu Regulaminu uffzymania czysto5ci i porz4dku na terenie Gminy JEdrzej6w.
Pismem z dnia 10.12.2012 roku Nr SE la-070517112 Powiatouy Inspektor Sanitarny w Jgdrzejowie pozytywnie
zaopiniowal proj ekl uchwaly.

W zwi4zku z powyzszym podjQcie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione.
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