
UCHWAŁA NR XVII/81/15
RADY GMINY PACANÓW

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Busku Zdroju Rada Gminy Pacanów uchwala

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań 
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający  do 
odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tekturę,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) szkło,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyte opony,

11) odpady zielone,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) odpady  komunalne  ulegające biodegradacji, w tym odpady  opakowaniowe              ulegające  
biodegradacji,

14) popioły z palenisk

15) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane „zmieszanymi odpadami         komunalnymi”.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i  odbierania      odpadów:

1) Papier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metale , odpady wielomateriałowe i pozostałe  zmieszane  
odpady komunalne   należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w tym workach 
foliowych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku 
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje 
odpadów w przeznaczonych do tego celu   i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na 
terenie nieruchomości;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dostarczyć do punktu selektywnego  zbierania odpadów 
komunalnych;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła- przekazywać sprzedawcy 
detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) przeterminowane leki- umieszczać w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych aptekach na terenie 
gminy;

5) zużyte baterie i akumulatory:
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a) zużyte baterie- umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub             
przekazywać placówką handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną,

b) zużyte akumulatory przekazywać placówką handlowym prowadzącym ich sprzedaż             detaliczną;

6) zużyte opony –dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) odpady zielone, odpady  komunalne ulegające biodegradacji      – kompostować na terenie posesji,      w 
przypadku braku możliwości dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę, ani zgłoszenia do starostwa powiatowego zamiaru prowadzenia robót,

9) popioły z palenisk –dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów

3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do                         
użytku publicznego:

1) odgarnianie  śniegu i błota pośniegowego  należy dokonywać   w miejsce  nie powodujące             zakłóceń 
w ruchu  pieszych i pojazdów,

2) usuwanie śliskości należy dokonywać wyłącznie  poprzez posypywanie chodnika piaskiem,            piasek 
użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

3) usuwanie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się na bieżąco.

4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) dopuszcza się mycie pojazdów poza myjniami samochodowymi pod warunkiem  stosowania          wody 
bez użycia środków chemicznych oraz w miejscach do tego wyznaczonych,

2) dopuszcza się  naprawę pojazdów samochodowych  poza warsztatami naprawczymi pod          warunkiem  
wykonywania napraw  w miejscach do tego wyznaczonych,

3) wyznaczenie miejsc o których mowa w pkt.1 i 2 należy do właściciela posesji.

5. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji 
pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach: śniegu , lodu , gorącego  popiołu i żużlu;

2) zabrania się spalania odpadów komunalnych  na powierzchni ziemi , w pojemnikach  i koszach 
przeznaczonych na  odpady komunalne;

3) zabrania się spalania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy w instalacjach  grzewczych.

§ 2. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące rodzaju i 
minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 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: średniej ilości odpadów 
komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób 
korzystających z tych pojemników:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w 
odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych 
odpadów oraz ilość osób z nich korzystających.

2. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość 
zamieszkalna musi być dostosowana do:

1) liczby mieszkańców korzystających  z  pojemników,

2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w ciągu 
jednego dnia na poziomie 2,0 litrów.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w 
pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb .

4. W celu  określenia ilości  pojemników  na nieruchomości  niezamieszkałej  ustala się minimalną  ilość 
wytwarzanych zmieszanych odpadów  komunalnych:
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1) dla lokali handlowych – 40 litrów miesięcznie na każde 10 m²  powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

2) dla lokali i punktów gastronomicznych - 80 litrów na każde 10 m²  powierzchni całkowitej, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal, dotyczy to także tzw. ogródków zlokalizowanych na 
zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy lokal, punkt,

3) dla szkół i przedszkoli -10 l miesięcznie  na każde dziecko , ucznia i pracownika

4) dla podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą  lub obiektów użyteczności  publicznej  z 
zastrzeżeniem pkt.1,2,3,  40l miesięcznie  na każdego pracownika nie mniej niż 120 litrów na miesiąc.

5) Dla cmentarzy- 10 l miesięcznie  na każde  10 m2 powierzchni na której znajdują się groby.

5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  na 
terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1 100 l;

4) pojemniki KP 7, o pojemności 7,0 m3

5) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 80 l do  120 l,

6) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;

5. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy ustala właściciel nieruchomości, spośród wymienionych  w ust. 4 pkt.1-5.

6. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości 
spośród wymienionych w ust.4.

§ 3. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z 
terenu nieruchomości raz w miesiącu.

5. Minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru, tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i 
odpadów wielomateriałowych ustala się na raz w kwartale

6. Odbieranie odpadów odbywać się będzie  zgodnie z harmonogramem

7. Usługi, o których mowa w ust. 6 wykonywać będzie firma wybrana przez Gminę  w drodze           
przetargu.

8. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych                                            
do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nie posiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają 
obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością wynikającą z  ilości zużytej wody i 
pojemności zbiornika bezodpływowego zapewniającą niedopuszczenie  do ich przepełnienia i wylewania się 
zawartości na powierzchnię terenu.

9. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane  z nieruchomości  z częstotliwością 
wynikającą z parametrów  technologicznych oczyszczalni jednak nie rzadziej niż raz na rok.
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10. Właściciele nieruchomości mający możliwość odprowadzenie nieczystości  ciekłych  do zewnętrznej  
sieci kanalizacyjnej,  a nie posiadający przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani  są w ciągu  roku od 
daty zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej wykonania przyłącza.

11. Zanieczyszczenia powstałe w miejscu załadunku i podczas transportu odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych przedsiębiorca ma obowiązek natychmiast usunąć

12. Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany na własny koszt do:

1) zawarcia umowy na odbiór odpadów,

2) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na                 odpady,

3) utrzymania czystości i porządku podczas imprezy,

4) sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz usunięcia zanieczyszczeń                       
powstałych w wyniku tej imprezy

13. Szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości oraz cena tych usług zostanie określona odrębnie.

§ 4. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące innych 
wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:

1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się  prowadzenie  przez właściciela nieruchomości, do 
której posiada tytuł prawny kompostowania  odpadów  ulegających  biodegradacji  i odpadów zielonych;

2. Firma wybrana przez Gminę Pacanów jest zobowiązana informować właścicieli nieruchomości  o 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w Gminie Pacanów jest regionalna 
instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o. o. w Rzędowie.

§ 5. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe , zobowiązane są trzymać je na terenie swojej       nieruchomości;

2. Wyprowadzanie zwierząt w miejsca publiczne  jest dopuszczalne tylko pod opieką  ich        właściciela;

3. Wyprowadzanie psa  w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na  smyczy;

4. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni  usuwać niezwłocznie.

§ 6. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań 
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach:

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich  na terenach zajętych pod budownictwo        
wielorodzinne oraz w miejscach publicznych;

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  zwierzęta mogą być utrzymywane         pod 
następującymi  warunkami:

1) nie należy wyprowadzać zwierząt poza teren nieruchomości,

2) teren nieruchomości  musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający  opuszczenie go przez zwierzęta,

3) zwierzęta należy utrzymywać  w sposób  zapewniający  innym osobom  zamieszkującym  na 
nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas, czy odory,

4) pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych  min. 10 m od granicy  nieruchomości.

§ 7. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji  w obrębie swojej         
nieruchomości w miarę potrzeb.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie        gryzoni.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą: uchwała NR XXXI/199/12  Rady 
Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia  2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy oraz  uchwała nr  XXXIX/258/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 czerwca 2013 r.  w sprawie zmiany 
uchwały nr NR XXXI/199/12  Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia  2012 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Nowicki
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