
UCHWAŁA NR XXXIX / 238 / 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Gminy 
w Czarnocinie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Czarnocin. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX / 238 / 2022 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8 lutego 2022r. Zgodnie 
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 
uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
W związku z powyższym należało podjąć przedmiotową uchwałę. 
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju 
pismem znak: NHS.9011.44.2021 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX /238/2022
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia  8.02.2022r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin dotyczące
zakresu wskazanego w art. 4 ust. 2 oraz ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą“.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

1.  Właściciele  nieruchomości  oraz podmioty odpowiedzialne za  zarządzanie  lub administrowanie  terenami
przeznaczonymi do użytku publicznego zobowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych,
odpowiednio  z  terenu  nieruchomości  oraz  terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  w  sposób
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lub terenie przeznaczonym do
użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez
zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) papier i tektura,

3) szkło bezbarwne i kolorowe,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metale,

7) bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) przeterminowane leki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10

Id: RCHWO-RCPWN-RKNIB-UMQUA-UMVNL. Podpisany Strona 1



 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) zużyte opony,

14) odzież i tekstylia,

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i  prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

16) inne odpady niebezpieczne wskazane w katalogu odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) pod kodem 20 – Odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez
zbieranie w sposób selektywny powstałych odpadów komunalnych wskazanych w ust. 2 od pkt 2 do pkt 16.

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez
wyposażenie jej w pojemniki na odpady albo worki o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej liczbę osób z
nich korzystających oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, których minimalna
wielkość została określona w rozdziale 3 Regulaminu.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany umieszczać odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7 we
właściwych pojemnikach lub workach niezwłocznie po ich powstaniu.

3.  Miejsce  ustawienia  pojemników na  odpady  ma  być  utrzymywane  w  odpowiednim stanie  sanitarnym i
porządkowym poprzez:

a) zachowanie w nim czystości;

b) zabezpieczenie pojemników przed wydostawaniem się odpadów na zewnątrz.

4.  Odpady,  o  których mowa w §  2  ust.  2  pkt  8-16,  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany w sposób
bezpieczny  zbierać  na  terenie  nieruchomości  do  czasu  zorganizowania  ich  odbioru  albo  do  czasu  ich
dostarczenia do punktu zbiórki przez właściciela nieruchomości, zgodnie z regulacjami wskazanymi w  § 14
ust. 4-8.

5.  Na  terenie  gminy  Czarnocin  dopuszcza  się  kompostowanie  bioodpadów  powstających  na  terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi we własnym zakresie i na własne
potrzeby.  Przez  kompostowanie  rozumie  się  przetwarzanie  odpadów  organicznych  przy  wykorzystaniu
drobnoustrojów  na  naturalnej  zasadzie  zamkniętego  obiegu  materii  w  środowisku,  przy  zachowaniu
odpowiedniego  stopnia  wilgotności  i  dostępu  powietrza  oraz  przy  obecności  mikroorganizmów  (głównie
bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).

6.  Kompostownik  to  określenie  miejsca  lub  pojemnika,  w  którym  następują  procesy  rozkładu  substancji
organicznych i przekształcania ich w kompost. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

7.  Posiadanie  kompostownika,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  zwalnia  w  całości  właściciela  nieruchomości
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.
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8. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych
dróg gruntowych we własnym zakresie lub w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, na zasadach określonych w art.
5 ust. 1 pkt 4 ustawy, przy czym obowiązki te powinny być realizowane w taki sposób, aby nie powodowały
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

2.  Właściciele  części  nieruchomości  służących  do  użytku  publicznego  mają  obowiązek  niezwłocznego
uprzątnięcia  błota,  śniegu,  lodu  oraz  innych  zanieczyszczeń  z  części  nieruchomości  służących  do  użytku
publicznego.

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego usuwanie z dachów budynków sopli lodu i
nawisów śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów.

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani  do usuwanie z dachów nadmiaru zalegającego śniegu w celu
zapobiegania uszkodzenia obiektu budowlanego.

§ 5.

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie nieruchomości nie
przeznaczonej do użytku publicznego, jeżeli nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi.

§ 6.

Naprawa  pojazdów samochodowych  poza  warsztatami  samochodowymi  może  odbywać  się  wyłącznie  na
terenie nieruchomości nie przeznaczonej do użytku publicznego, jeżeli nie spowoduje zanieczyszczenia wód,
gleby i ziemi.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych 
pojemników i worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym

§ 7.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki lub worki o pojemności od 120 litrów do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, pozostałych po segregacji,

2) pojemniki lub worki o pojemności od 60 litrów  na odpady wysegregowane:

a) w kolorze niebieskim oznaczone napisem „papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

b)  w kolorze zielonym oznaczone napisem „szkło” z  przeznaczeniem na odpady ze szkła,  w tym odpady
opakowaniowe ze szkła;
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c)  w  kolorze  żółtym  oznaczone  napisem  „metale  i  tworzywa  sztuczne”  z  przeznaczeniem  na  odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

d) w kolorze brązowym oznaczone napisem „bio” na bioodpady.

2.  Dopuszcza  się  odstępstwa  od  określonej  powyżej  kolorystyki  pod  warunkiem wyraźnego  oznakowania
pojemników.

3. Na drogach publicznych – kosze uliczne o pojemności minimalnej 35 litrów.

§ 8.

Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych wynoszącą 120 l.

§ 9.

Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków na odpady komunalne segregowane wynoszącą 60 l.

§ 10.

Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów
komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym oraz na przystankach komunikacji publicznej
poza terenem zabudowanym wynoszącą 35 l.

§ 11.

1.  Pojemniki  do  zbierania  odpadów komunalnych  należy  utrzymywać  w  odpowiednim stanie  sanitarnym,
porządkowym i technicznym.

2. Właściwy stan sanitarny pojemników oznacza utrzymanie pojemnika w takim stanie, aby był bezpieczny pod
względem epidemiologicznym i nie powodował immisji uciążliwych zapachów.

3. Odpowiedni stan techniczny pojemników oznacza ich wyposażenie w pokrywę, koła do przemieszczania,
uchwyt ułatwiający ciągnięcie lub pchanie pojemników oraz uchwyty do mechanizmów załadowczych.

4. Pojemniki nie mogą być uszkodzone w sposób powodujący wydostawanie się odpadów poza pojemnik.

§ 12.

Do  selektywnego  zbierania  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  stosuje  się  pojemniki  lub  worki
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, zgodnie z harmonogramem odbioru, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości.
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2.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  udostępnić  pojemniki  przeznaczone  do  zbierania  odpadów
komunalnych na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce
umożliwiające swobodny dojazd w celu ich opróżnienia.

§ 14.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości:

1) w okresie od kwietnia do października – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) w okresie od listopada do marca – co najmniej 1 raz w miesiącu.

2.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do pozbywania  się  segregowanych odpadów komunalnych,  o
których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-7 z terenu nieruchomości:

1) papier – co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) szkło – co najmniej 1 raz w miesiącu,

3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) odpady ulegające biodegradacji:

a) w okresie od kwietnia do października – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, za wyjątkiem wskazanym w § 3
ust. 7,

b) w okresie od listopada do marca – co najmniej 1 raz w miesiącu, za wyjątkiem wskazanym w § 3 ust. 7.

3. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-7 mogą być dostarczane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4. Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10, 11, i 13 odbywać
się  będzie  w  ramach  zbiórek  organizowanych  minimum  dwa  razy  do  roku.  Zapewnia  się  możliwość
dostarczenia ww. odpadów we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 12, 14, 15, 16, powinny być dostarczane
przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6.  Odpady,  o  których mowa  §  2  ust.  2  pkt  8  należy  oddać  do  aptek  na  terenie  gminy  Czarnocin,  które
wyposażone są w pojemniki przeznaczone do tego celu.

7. Odpady, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 15 powinny być dostarczane do Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie,
który jest wyposażony w specjalny pojemnik przeznaczony do tego celu.

8. Baterie i małe akumulatory, o których mowa § 2 ust. 2 pkt 9 należy oddać do specjalnych pojemników
przeznaczonych do tego celu, które są usytuowane w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy
Czarnocin.

9.  Opróżnianie  koszy  z  terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  następuje  co  najmniej  1  raz  na
2 tygodnie.

10. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw przy ZGOK w Rzędowie,
Rzędów  40,  28-142  Tuczępy,  mieszkańcy  gminy  Czarnocin  mogą,  zgodnie  z  procedurami  określonymi
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w regulaminie PSZOK w Rzędowie, własnym transportem dostarczać następujące rodzaje odpadów zbieranych
selektywnie:

a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) zmieszane odpady opakowaniowe,
e) szkło,
f) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w regulaminie PSZOK w Rzędowie,
j) odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości określonej regulaminie PSZOK

w Rzędowie,
k) zużyte opony - jednorazowo do 4 sztuk.

§ 15.

1.  Właściciele  nieruchomości  pozbywają  się  nieczystości  ciekłych  poprzez  ich  odprowadzanie  do
przydomowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych.

2. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez firmy posiadające stosowne
zezwolenia,  z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się zbiornika bezodpływowego i wykluczającą
zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych.

3.  Zbiorniki  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  powinny  być  opróżniane  z  osadów  ściekowych  przez
wyspecjalizowane  firmy  posiadające  stosowne  zezwolenia,  z  częstotliwością  zapewniającą  prawidłowe
funkcjonowanie oczyszczalni i wykluczającą zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych.

4.  Częstotliwość  opróżniania  zbiorników bezodpływowych powinna  być  dostosowana  do  ilości  zużywanej
wody na terenie nieruchomości oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16.

Podmioty  realizujące  na  terenie  gminy zadania  związane  z  odbieraniem i  gospodarowaniem odpadami  są
zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Świętokrzyskiego.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do użytku wspólnego.
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2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w tym mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi, powinna
zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren nieruchomości, na
której jest utrzymywane. 

3. Poza terenami prywatnymi, ogrodzonymi w sposób uniemożliwiający psu wyjście, zabrania się puszczania
psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a  zwierzęta
agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia,  również w kagańcach i  pod opieką osób,  które
zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków
określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na
względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.

§ 18.

1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta należy:

1) stały, skuteczny dozór nad tymi zwierzętami,

2) powzięcie środków ostrożności tak aby zwierzę nie zagrażało otoczeniu.

2.  Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe,  które  w  nienależyty  sposób  sprawują  opiekę  nad  swoimi
zwierzętami,  ponoszą  w  razie  ich  ucieczki  koszty  wyłapania,  transportu  do  schroniska,  utrzymania
i ewentualnego leczenia w schronisku.

Rozdział 7.

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych

nieruchomościach

§ 19.

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie osiedli z zabudową mieszkaniową
wielorodzinną.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod  warunkiem,  że  wytwarzane  podczas  prowadzenia  hodowli  odpady  i  nieczystości  będą  gromadzone  i
usuwane  w  sposób  niepowodujący  zanieczyszczenia  terenu  nieruchomości,  wód  powierzchniowych  i
podziemnych oraz dróg publicznych.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20.

1. Obowiązkowi deratyzacji, w przypadku stwierdzenia pojawienia się zwiększonej liczby gryzoni, podlegają 
obszary:

1) zabudowania gospodarcze;

2) obiekty handlowe branży spożywczej;
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3) magazyny żywności i płodów rolnych;

4) gospodarstwa rolne i hodowlane;

5) zakłady przetwórstwa żywności.

2. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia deratyzacji wykonuje się ją dwa razy w roku w
terminach:

1) od 1 do 30 kwietnia;

2) od 1 do 30 listopada.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 21.

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Czarnocin.

2.  Wszelkie  nieprawidłowości  dotyczące  stanu  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Czarnocin  można
zgłaszać do Referatu Komunalnego w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, tel.
413512028 wew. 236 oraz na adres poczty elektronicznej: ug@czarnocin.com.pl .

3. Gmina Czarnocin będzie inicjowała działania, jak również będzie popierała inicjatywy mieszkańców mające
na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

10

Id: RCHWO-RCPWN-RKNIB-UMQUA-UMVNL. Podpisany Strona 8

mailto:ug@czarnocin.com.pl



