
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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028) oraz 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 XXV/166/2016 Rady Gminy Czarnocin 
z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Załącznik
do uchwały Nr XXIII / 139 / 2020
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26.06.2020r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na jej terenie.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów:

1) papier i tektura,

2) szkło opakowaniowe,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8)  zużyte  igły,  strzykawki  (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),

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) tekstylia i odzież,

14) popiół z palenisk domowych,

15)  odpady budowlane i  rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  pochodzące z  remontów i
innych  robót  budowlanych  wykonywanych  we  własnym zakresie,  na  wykonanie  których  nie  jest
wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę,

16) odpady niebezpieczne.
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2. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym do tego
celu pojemniku lub worku.

3. Zabrania się mieszania odpadów wymienionych w ust. 1 niniejszego Regulaminu ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 2 Regulaminu.

4.  Odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji  można  zbierać  i  gromadzić  w  przydomowych
kompostownikach  na  terenie  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Wymagania dotyczące kompostowania określono w § 3. 

5.  Właściciele  nieruchomości  nie  posiadający  możliwości  zbierania  i  gromadzenia  odpadów
ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach zbierają te odpady w workach koloru
brązowego lub opisanym odpowiednio pojemniku oraz wystawiają przed posesję w dniu  odbioru
odpadów.

6.  Obowiązek  prowadzenia  przez  właściciela  nieruchomości  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych  uznaje  się  za  spełniony,  jeżeli  w  przekazanych  do  odbioru  przez  właściciela
nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki  odpadów,  umieszcza  się  wyłącznie  te  odpady,  na  które  przeznaczony  jest  odpowiednio
oznaczony pojemnik lub worek.

§ 3.

1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w  kompostownikach  przydomowych  na  terenie  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.

2.  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).

3.  Kompostownik  to  określenie  miejsca  lub  pojemnika,  w  którym  następują  procesy  rozkładu
substancji organicznych i przekształcania ich w kompost.

4.  Kompostowania  bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie  prowadzi  się  w dołach  lub
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

5. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady wskazane w § 2
ust. 1 pkt 6 w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi  jednorodzinnymi,  kompostowania  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  w
kompostownikach przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach, określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota,
śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  chodników  położonych  wzdłuż  nieruchomości  i  przy  jej
granicy,  przy  czym  obowiązki  te  powinny  być  realizowane  w  taki  sposób,  aby  nie  powodowały
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

2.  Właściciele  nieruchomości  nie  są  obowiązani  do  uprzątnięcia  chodników,  na  których  jest
dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

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.
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§ 5.

1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza myjniami, jest dozwolone pod
warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków przez osadnik i
separator oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie
w miejscach,  w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla  sąsiednich
nieruchomości,  oraz  pod  warunkiem,  że  nie  będą  powodowały  zanieczyszczenia  środowiska
wodnogruntowego,  a  sposób postępowania  z  odpadami  powstającymi  w wyniku naprawy będzie
zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3
Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków,

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników, worków przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

2) pojemniki KP 5, KP 7, KP 10, KP 14,

3) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 80 l, 120 l,

4) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 l.

2.  Do  gromadzenia  zmieszanych  odpadów komunalnych  na  terenie  nieruchomości  zabudowanej
budynkami wielolokalowymi służą wolnostojące pojemniki,  które zapewnią pojemność stanowiącą
1100 l.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach
przeznaczanych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki:

1) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w
tym  tektury,  odpady  opakowaniowe  z  papieru,  odpady  opakowaniowe  z  tektury,  zbiera  się  w
pojemnikach lub workach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,

2) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym
odpady  opakowaniowe  ze  szkła,  zbiera  się  w  pojemnikach  lub  workach  koloru  ZIELONEGO
oznaczonych napisem „SZKŁO”,

3) frakcję odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5, w skład której wchodzą odpady
metali,  w  tym  odpady  opakowaniowe  z  metali,  odpady  z  tworzyw  sztucznych,  w  tym  odpady
opakowaniowe  tworzyw  sztucznych  oraz  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe,  zbiera  się  w
pojemnikach  lub  workach  koloru  ŻÓŁTEGO  oznaczonych  napisem  „METALE  i  TWORZYWA
SZTUCZNE”,

4) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
BRĄZOWEGO oznaczonych napisem „BIO”,

5) popiół, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 14 należy gromadzić w pojemnikach lub workach koloru
SZAREGO oznaczonych napisem „POPIÓŁ”,
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6)  frakcję  odpadów,  o  której  mowa w § 2  ust.  2,  zbiera się  w pojemnikach lub  workach koloru
CZARNEGO.

§ 7.

1. Właściciele nieruchomości powinni się zaopatrzyć w pojemniki  na odpady zmieszane na swój
koszt.

2.  W  dniu  odbioru  odpadów  komunalnych,  pojemniki  i  worki  powinny  być  wystawione  przy
ogrodzeniu  przed  posesją,  w  sposób  nie  utrudniający  ruchu  pieszych  oraz  pojazdów
samochodowych.  Wykonawca  usług  pozostawia  opróżniony  pojemnik  lub  worki  w  tym  samym
miejscu.

3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest mycie i dezynfekcja pojemników oraz koszy w miarę
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku na jego koszt.

4.  W  celu  utrzymania  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym  i  porządkowym  miejsc  gromadzenia
odpadów zabrania  się  gromadzenia  odpadów komunalnych  poza  workami,  pojemnikami  oraz  w
miejscach przypadkowych.

5.  Minimalna  pojemność  pojemników  lub  worków  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
powstających na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania, określonej
w § 9, powinna wynosić:

1) dla nieruchomości zamieszkałej – od 80 l do 120 l

2)  dla  domków  letniskowych  i  innych  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-
wypoczynkowe – nie mniej niż 120 l na każdy domek lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 8.

1.  Na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  w  tym  na  drogach  publicznych  do
gromadzenia odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki metalowe, betonowe lub  z tworzywa
sztucznego.

2. Kosze usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane z
częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu.

3. Kosze powinny być rozmieszczone w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych, tj.: na
przystankach komunikacyjnych,  chodnikach i  placach publicznych,  w miejscach niepowodujących
utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych, o których
mowa w § 6 ust. 3, z wyłączeniem bioodpadów:

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) z budynków wielolokalowych – co najmniej 2 razy w miesiącu.

2.  Ustala  się  następującą  częstotliwość  odbioru  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów
komunalnych oraz bioodpadów z terenu nieruchomości:
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1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej 1 raz w miesiącu, natomiast w okresie
od kwietnia do października co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) z budynków wielolokalowych – co najmniej 2 razy w miesiącu, natomiast w okresie od kwietnia  do
października co najmniej 1 raz na tydzień.

3. Przeterminowane leki należy oddać do aptek na terenie gminy Czarnocin, które wyposażone są w
pojemniki przeznaczone do tego celu.

4.  Odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  (zużyte  igły,  strzykawki),  powstałe  w
gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i
prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi  należy  oddać  do  Ośrodka  Zdrowia  w
Czarnocinie, który jest wyposażony w specjalny pojemnik przeznaczony do tego celu.

5. Zużyte baterie należy oddać do specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu, które są
usytuowane w budynkach użyteczności publicznej.

6.  Powstające  w  gospodarstwach  domowych  odpady  takie  jak:  zużyty  sprzęt  elektryczny   i
elektroniczny,  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe  odbierane  będą  z  nieruchomości
zamieszkałych  podczas  obwoźnych  zbiórek,  zgodnie  z  harmonogramem podanym do  publicznej
wiadomości.

§ 10.

1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez firmy posiadające
zezwolenia z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się zbiornika bezodpływowego.

2.  Zbiorniki  przydomowych oczyszczalni  ścieków powinny być  opróżniane  z  osadów ściekowych
przez  wyspecjalizowane firmy  posiadające  stosowne zezwolenia,  z  częstotliwością  zapewniającą
prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni.

3. Kosze do gromadzenia odpadów na terenach do użytku publicznego oraz na drogach publicznych
powinny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą ich nieprzepełnienie się, jednak nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa

świętokrzyskiego

§ 11.

1. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i  zagospodarowaniem
odpadów  komunalnych  są  zobowiązane  do  przestrzegania  zasad  wynikających  z  aktualnego
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”.

2.  Właściciele  nieruchomości  powinni  kierować  się  następującymi  zasadami  zmierzającymi  do
minimalizacji powstawania odpadów komunalnych:

1) używanie opakowań wielokrotnego użytku,

2)  podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania,  naprawy,  odświeżania lub
renowacji użytkowanych przedmiotów,

3) racjonalny wybór produktów pod względem ilości, zawartości i przydatności produktów,

4) odpady ulegające biodegradacji,  w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości,
zaleca  się  zagospodarować  we  własnym  zakresie  i  na  własne  potrzeby  w  kompostownikach
przydomowych.
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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

§ 12.

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a
także dołożenie  starań aby zwierzęta  te  nie  były  uciążliwe  dla  otoczenia.  Do  obowiązków osób
utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie właściwych warunków utrzymania zwierząt zgodnie z ich gatunkiem, zapewnienie
opieki, wyżywienia i leczenia,

2) zapewnienie pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierząt,

3)  utrzymywanie  zwierząt  w  sposób  nie  stwarzający  zagrożenia  sanitarnego,  zagrożenia
bezpieczeństwa,  powodowania  szkód  i  uciążliwości  dla  otoczenia  oraz  zanieczyszczania  miejsc
wspólnego użytku,

4) zabezpieczenie nieruchomości na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali,  w których
przebywają  zwierzęta,  w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie  się  zwierzęcia  na
zewnątrz  oraz  oznaczenie  tablicą  ostrzegawczą  ogrodzonej  nieruchomości,  na  terenie  której
przebywa pies bez uwięzi.

2.  Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe,  w  szczególności  psy,  zobowiązane  są  trzymać  je  na
terenie swojej nieruchomości.

3.  Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe  zobowiązane  są  do  niezwłocznego  usunięcia
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku,  poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do koszy na odchody
zwierzęce lub koszy ulicznych na odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych
oraz niepełnosprawnych mających psy asystujące.

4.  Osoby  utrzymujące  psa  mają  obowiązek  przechowywania  zaświadczenia  potwierdzającego
realizację obowiązku wykonania szczepień przeciwko wściekliźnie.

Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z

produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach

§ 13.

1.  Na terenach wyłączonych z produkcji  rolniczej  zabrania  się  chowu zwierząt  gospodarskich,  z
wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku
rolnym oraz działów specjalnych produkcji  rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o
podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz małych zwierząt np. królików, szynszyli prowadzonego
na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.

2. Utrzymujący zwierzęta jest zobowiązany:

1)  do  prowadzenia  chowu  lub  hodowli  w  taki  sposób,  aby  ta  działalność  nie  powodowała
zanieczyszczenia otoczenia i nie zagrażała środowisku (hałas i odory),
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2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego opuszczania jej przez zwierzęta,

3) usunąć odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach lub innych
miejscach publicznych.

Rozdział 8
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej

przeprowadzania

§ 14.

1.  Obowiązkową  deratyzacją  objęte  są  nieruchomości  zabudowane  budynkami
wielomieszkaniowymi,  obiektami  użyteczności  publicznej  oraz  nieruchomości  wykorzystywane
doprowadzenia działalności gospodarczej.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana jest w terminach wynikających z
potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku w terminie od 1 października do 30 listopada.

3.  Ponadto  deratyzacja  na  nieruchomościach  i  obiektach  zlokalizowanych  na  terenie  gminy
Czarnocin winna być przeprowadzona każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni stwarzających
zagrożenie sanitarne.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 15.

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt  Gminy
Czarnocin.
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 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. 
W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.) rada gminy jest obowiązana 
dostosować uchwały, w tym uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Czarnocin, do nowych regulacji ustawowych, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Uchwała niniejsza stanowi akt prawa miejscowego i jest podejmowana po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, który w dniu 16 czerwca 2020 r. zaopiniował pozytywnie 
projekt uchwały. 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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