
UCHWAŁA NR XXV/182/2012
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 4 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 roku poz. 
391/, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/147/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.03.2006 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Załącznik 
            do Uchwały Rady Gminy  w Czarnocinie

Nr XXV/182/2012
z dnia 19 listopada 2012 roku

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Czarnocin 
dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie  we  wskazanym  zakresie  selektywnego  zbierania  i  odbierania  odpadów komunalnych, 
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych ba-
terii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku pu-
blicznego,
3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. 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:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źró-
dłach,
2) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta  domowe,  mających na celu  ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użyt-
ku;

6. Wymagań  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomo-
ściach;

7. Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie- należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391),
2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dalej: WPGO)- należy przez to rozumieć Wojewódzki 

Plan  Gospodarowania  Odpadami  wprowadzony  uchwałą  nr  XXI/360/12  Sejmiku  Województwa 
Świętokrzyskiego  w  sprawie  uchwalenia  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa 
świętokrzyskiego” 2012-2018 i następujące w nim zmiany,

3) harmonogramie- należy  przez to rozumieć  harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Czarnocin dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę,

4) deklaracji-  należy  przez  to  rozumieć  wypełnioną  przez  właściciela  nieruchomości  ankietę  według 
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wzoru ustalonego przez Radę Gminy w Czarnocinie na podstawie upoważnień ustawowych,
5) przedsiębiorcach-  podmiot  realizujący  zadania  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na 
którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia,

6) prawie ochrony  środowiska- należy  przez to rozumieć  ustawę z dnia  27 kwietnia  2001 r. -  Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

7) ustawie o odpadach- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 
2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.),

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez 
prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  i  przekazywanie  przedsiębiorcy  zebranych 
odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie .

2. W  drodze  selektywnej  zbiórki  wydzieleniu  z  wytworzonych  na  terenie  nieruchomości  odpadów 
komunalnych podlegają:

1) odpady surowcowe:
a) papier,
b) szkło bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne,
d) metal,
e) opakowania wielomateriałowe,
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające   biodegradacji,
3) przeterminowane leki,
4) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i odpady wielkogabarytowe,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe,
8) odpady zielone,
9) zużyte opony;    
3. Odpady komunalne wymienione w ust. 2 pkt 1 i pkt 2  zbierane w sposób selektywny należy gromadzić 

w workach lub pojemnikach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji:
1) kolor niebieski- papier,
2) kolor biały- szkło bezbarwne,
3) kolor zielony- szkło kolorowe,
4) kolor żółty- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
5) kolor brązowy- odpady ulegające biodegradacji,
6) kolor szary lub czarny- pozostałe odpady;

4. Wyselekcjonowane  odpady  wymienione  w  ust.  2  pkt  1  i  pkt  2   będą  odbierane 
z  nieruchomości  według  ustalonych  przez  przedsiębiorcę  harmonogramów.  Ponadto  zebrane 
selektywnie  odpady  wymienione  w  ust.  1  pkt  1  właściciele  nieruchomości  mogą  oddawać 
w punktach selektywnego zbierania odpadów;

5. Prowadzenie  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,   w tym 
odpadów  opakowaniowych  ulegających  biodegradacji,  a  także  odpadów  zielonych  jest 
obowiązkowe  we  wszystkich  rodzajach  zabudowy,  z  tym  że  w  zabudowie  zagrodowej  i 
jednorodzinnej właściciele  nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod 
warunkiem  nie  stwarzania  uciążliwości  dla  otoczenia;  pozostali  właściciele  nieruchomości 
przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji;

6. Właściciel  nieruchomości,  aby  móc  prowadzić  selektywną  zbiórkę  odpadów  ulegających 
biodegradacji oraz odpadów zielonych do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować 
go w gminie;

7. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu 
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należy przed złożeniem do worka umyć;
8. Z  odpadów  opakowaniowych  posiadających  zakrętki  należy  je  odkręcić;  można  je  ponownie 

nakręcić po zagnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;
9. Opróżnione  opakowania  należy,  jeśli  rodzaj  materiału  na  to  pozwala,  trwale  zgnieść  przed 

złożeniem do worka lub pojemnika;
10. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach lub pojemnikach,  które 

należy szczelnie zamknąć;
11. Na  obszarze zabudowy zagrodowej  i  jednorodzinnej  odpady zebrane  selektywnie  odbierane są 

przez  przedsiębiorcę  sprzed  nieruchomości;  właściciel  ma  obowiązek  w  terminie  określonym 
harmonogramem wystawić je  przed wejście  na teren nieruchomości,  chyba że uzgodnił  inaczej 
z przedsiębiorcą;

12. Na  obszarach  zabudowy  wielorodzinnej  odpady  zebrane  selektywnie  odbierane  są  przez 
przedsiębiorcę z zabezpieczonych  pomieszczeń  lub  pojemników (lub  worków)  zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków;

13. Prowadzenie selektywnego gromadzenia dla odpadów wymienionych ust. 2 pkt 3-9 odbywa się na 
terenie wszystkich nieruchomości według odrębnych zasad;

14. Wyselekcjonowane:
1) przeterminowane leki- mieszkańcy zwracają w aptekach do specjalistycznych pojemników,
2) zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników,
3) chemikalia  (farby,  rozpuszczalniki,  oleje  odpadowe  itd.)   i  akumulatory-  należy  gromadzić 
w przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość lub składać do oznaczonych 
pojemników i przygotować zgodnie z harmonogramem do odbioru w miejscu wystawiania pojemników,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można 
było  zidentyfikować  ich  zawartość  lub  jeżeli  sprzęt  jest  znacznych  rozmiarów  i  przygotować  zgodnie 
z harmonogramem do odbioru w miejscu wystawienia pojemników,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony- przygotować zgodnie z harmonogramem 
do odbioru w miejscu wystawienia pojemników,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone- należy składować do kontenera dostarczonego 
przez przedsiębiorcę-odbiór na indywidualne zgłoszenia. 

15. Wyselekcjonowane odpady wymienione w ust. 14 pkt 1-5 odbierane będą z nieruchomości co najmniej dwa 
razy do roku w terminach ustalonych harmonogramem  podanym przez gminę do publicznej wiadomości. 
Zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  właściciele  nieruchomości  mogą  również  oddawać  we 
wskazanych przez gminę miejscach zbiórki tych odpadów.

§ 4.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz 

z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości niezwłocznie po opadach, a innych 
zanieczyszczeń  w miarę potrzeby,

2) składania  uprzątniętego  błota,  śnieg,  lodu  i  innych zanieczyszczeń  na  skraju chodnika,  tak by 
mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

§ 5.

1. Mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  może  odbywać  się  wyłącznie  pod warunkiem,  że 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych;

2. Zabrania się odprowadzania powstałych w wyniku mycia samochodów ścieków do ziemi i zbiorników 
wodnych;

3. Drobne  naprawy  pojazdów  samochodowych,  a  więc  wymiana  kół,  świec  zapłonowych,  żarówek, 
uzupełnianie  płynów,  regulacje,  poza  warsztatami  samochodowymi,  na  terenie  nieruchomości 
dozwolone  są tylko  za zgodą  właściciela  nieruchomości  i tylko wtedy,  gdy nie  są  one uciążliwe dla 
sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami ustawy.
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ROZDZIAŁ III

Rodzaj i minimalna pojemność 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

§ 6.

1. Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  wyposażyć  nieruchomość  w  pojemniki  służące 
do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  o  pojemności  uwzględniającej  częstotliwość  i  sposób 
pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem określonych w niniejszym Regulaminie 
zasad  oraz  utrzymywanie  tych  pojemników  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym 
i technicznym;

2. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarnocin:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l
3) worki foliowe,
4) pojemniki  przeznaczone  do  selektywnej  zbiórki  opakowań  ze  szkła,  tworzyw  sztucznych,  metali, 
papieru; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 2500 l,
5) kontenery o pojemności 1500 l- 14000 l;
3. Ustala  się  średni  wskaźnik  wytwarzania  odpadów  komunalnych  zmieszanych  gromadzonych 

w  pojemnikach  przez  mieszkańców  nieruchomości  zamieszkałych,  na  których  prowadzona  jest 
selektywna  zbiórka  odpadów  w  zakresie  określonym  w  §  3  ust.  2  niniejszego  Regulaminu  :  20 
l/osobę/miesiąc.

4. Uwzględniając  wskaźnik  określony  w  ust.  3  ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników 
przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  zmieszanych  na  terenie  nieruchomości 
zamieszkałych, gdzie zamieszkuje:

1) do 6 osób: 1 pojemnik 120 l,
2) 7-12 osób: 2 pojemniki 120 l lub 1 pojemnik 240 l,
3) 12 osób: 1 pojemnik  120 l na każde 6 osób mieszkających na nieruchomości (lub 1 pojemnik  240 l 

na każde 12 osób);
5. Ustala  się  średni  wskaźnik  wytwarzania  odpadów  komunalnych  zmieszanych  gromadzonych 

w pojemnikach przez mieszkańców nieruchomości  zamieszkałych,  na  których  nie  jest  prowadzona 
selektywna  zbiórka  odpadów  w  zakresie  określonym  w  §  3  ust.  2  niniejszego  Regulaminu  : 
40 l/osobę/miesiąc.

6. Uwzględniając  wskaźnik  określony  w  ust.  5  ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników 
przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  zmieszanych  na  terenie  nieruchomości 
zamieszkałych, gdzie zamieszkuje:

1) do 3 osób: 1 pojemnik 120 l,
2) 4-6 osób: 2 pojemniki 120 l lub 1 pojemnik 240 l,
3) powyżej 7 osób: 1 pojemnik 120 l na każde 3 osoby mieszkające na nieruchomości (lub 1 pojemnik 240 l 
na każde 6 osób);

7. Zarządcy  nieruchomości  wielolokalowych  zobowiązani  są  dostosować  pojemność  pojemników 
do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, przyjmując dla gospodarstwa domowego:

1) minimum 1 pojemnik 120 l na każde 6 osób, w przypadku prowadzenia segregacji w zakresie określonym 
w § 3 ust.2 niniejszego Regulaminu,
2) minimum 1 pojemnik 120 l na każde 3 osoby, w przypadku, gdy segregacja nie jest prowadzona w zakresie 
określonym w § 3 ust. 2  niniejszego Regulaminu;

8. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne zmieszane, w jakie 
powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru 
odpadów:

1) 3  l-  dla  szkół  i  przedszkoli  na  każdego  ucznia,  dziecko  i  pracownika,  jednak  co  najmniej 
1 pojemnik 120 l,

2) 50  l-  na  każde  10  m  2  powierzchni  całkowitej  dla  lokali  handlowych,  jednak  co  najmniej 
1 pojemnik 120 l na lokal,

3) 50 l- na każdego zatrudnionego dla punktów handlowych poza lokalem, jednak co najmniej jeden 
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pojemnik 120 l na lokal,
4) 20 l- na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej 1 pojemnik 

120 l,
5) 120 l- dla jednego ulicznego punktu szybkiej konsumpcji,
6) 120 l- na każdych 10 pracowników  dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 

w odniesieniu do pomieszczeń biurowych,
7) 20 l- na jedno łóżko dla pensjonatów itp.,
8) w przypadku lokali  handlowych i  gastronomicznych dla  zapewnienia czystości  wymagane jest 

również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady;
9. Właściciele  nieruchomości poza pojemnikami  na odpady zmieszane zobowiązani są wyposażyć 

nieruchomość  w odpowiednią  ilość  worków foliowych  (pojemników)  na  poszczególne  frakcje 
odpadów zbieranych selektywnie;

10. Do  zbierania  wyjątkowo  zwiększonych  ilości  odpadów  komunalnych  zmieszanych, oprócz 
typowych  pojemników,  mogą  być  w  uzasadnionych  przypadkach  używane  odpowiednio 
oznaczone worki;

11. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach lub pojemnikach 
z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji:

1) kolor niebieski- papier,
2) kolor biały- szkło bezbarwne,
3) kolor zielony- szkło kolorowe,
4) kolor żółty- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
5) kolor brązowy- odpady ulegające biodegradacji,
6) kolor szary lub czarny- pozostałe odpady.

§ 7.

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego:

1. w miejscach publicznych ogólnie dostępnych i szczególnie uczęszczanych- zestawy pojemników 
przeznaczone  do  selektywnej  zbiórki  opakowań  ze  szkła  bezbarwnego  i  kolorowego,  papieru, 
metali,  tworzyw  sztucznych;  opakowań  wielomateriałowych,  o  pojemności  800  l  do  2500  l 
w kolorach przypisanych do rodzaju odpadów:

 zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe,
 biały: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe,
 niebieski: przeznaczony na papier, tekturę  tekstylia,
 żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe,
 brązowy: przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji,
 szary lub czarny: pozostałe odpady;

2. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach
1) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów do 50 litrów,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawianymi przy drogach publicznych nie może przekraczać 300 m,
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli  jej nie ma, to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku.

§ 8.

Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) Podczas  lokalizowania  miejsc  gromadzenia  odpadów komunalnych  należy  uwzględnić  przepisy  § 22 
i  §  23  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  /Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690 
z późniejszymi zmianami/,
2) Na terenie  nieruchomości  pojemniki  na  odpady oraz worki  z  wyselekcjonowanymi  odpadami  należy 
ustawić  w  miejscu  wyodrębnionym  dostępnym  dla  pracowników  przedsiębiorcy  bez  konieczności 
otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu 
odbioru,  zgodnie  z  harmonogramem,  na  chodnik  lub  ulicę  przed  wejściem  na  teren  nieruchomości; 
dopuszcza  się  także  wjazd  na  teren  nieruchomości  pojazdów  przedsiębiorcy  w  celu  odbioru  odpadów 
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zgromadzonych w pojemnikach,
3) Wyselekcjonowane  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  oraz  odpady  zielone  muszą  być  złożone 
w  udostępnionych  przez  przedsiębiorcę  kontenerach,  w  miejscu  umożliwiającym  dojazd  pojazdu 
przedsiębiorcy,  na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu 
przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

§ 9.

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych  muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru 
odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.

1) Zabrania  się gromadzenia  w pojemnikach na odpady komunalne śniegu,  lodu,  gruzu,  popiołu,  żużla, 
szlamów,  substancji  toksycznych,  żrących,  wybuchowych,  przeterminowanych  leków,  zużytych olejów, 
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli 
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej,
2) Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie wolno wrzucać:

- opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
- kalki technicznej,
- prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,

3) Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:
- ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- luster,
-szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyb samochodowych,

4)  Do pojemników  i  worków  przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  tworzyw  sztucznych  nie  można 
wrzucać:

- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
- opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

5) Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać:
- metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą,

6) Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej  zbiórki opakowań wielomateriałowych nie 
można wrzucać:

- opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak.
7)  Do przydomowych  kompostowników  ani  worków przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  odpadów 
ulegających biodegradacji nie można wrzucać:

- odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew 
i krzewów.

ROZDZIAŁ IV

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

§ 10.

1. Ustala  się  następującą  częstotliwość  odbioru  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości 
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, nie rzadziej niż:
- odpady zmieszane – raz w miesiącu,
- zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz 
w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu,
- pozostałe odpady zbierane selektywnie – dwa razy do roku,
- odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone- na indywidualne zgłoszenie,
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2) Z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
- odpady zmieszane – raz w miesiącu,
- zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz 
w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu,
- pozostałe zbierane selektywnie – dwa razy do roku,
- odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone- na indywidualne zgłoszenie,

3) Opróżnianie  koszy ulicznych,  z wiat  przystankowych oraz z parków- wg potrzeb  nie  rzadziej  niż  1 raz 
w miesiącu,
4)  Opróżnianie  pojemników  przeznaczonych  na  selektywną  zbiórkę  opakowań,  stojących  na  terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego następuje nie rzadziej niż raz w miesiącu,
5)Opróżnianie  pojemników  przeznaczonych  na  odpady  zmieszane  z  terenów  przeznaczonych  do  użytku 
publicznego- nie rzadziej niż raz w miesiącu,
6) Z cmentarzy- na zgłoszenie zarządcy, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał
7) Z punktów handlowych i usługowych wg potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 11.

1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę,
2) Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie 

nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika spowodowany jego przepełnieniem, nie rzadziej niż raz do 
roku.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
eksploatacji.

§ 12.

Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego  na nieczystości 
ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela  nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja i opróżnianie 
musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów ko-
munalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

ROZDZIAŁ V

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§13.

1. Według WPGO w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
1) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 
do dnia 1 lipca 2013 r.,
2)  wdrożenie  w  każdej  gminie  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych  obejmującego  co  najmniej 
następujące frakcje  odpadów:  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło  oraz inne niż  niebezpieczne  odpady 
budowlane i rozbiórkowe do dnia 1 lipca 2013 r.,
3) osiągnięcie 30 % wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018 r.,
4) osiągnięcie  50 % wagowo poziomu  recyklingu,  przygotowania  do ponownego  użycia  i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych w 2018 r.,
5) zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk” oraz ich likwidacja,
6) zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów komunalnych,
7) zapewnienie sieci instalacyjnej do zagospodarowania odpadów komunalnych,
8) osiągnięcie 50 % wagowo poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2020 r.,
9) osiągnięcie  70 % wagowo poziomu  recyklingu,  przygotowania  do ponownego  użycia  i odzysku innymi 
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metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r,
10)  wdrożenie  w  każdej  gminie  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji 
do dnia 1 lipca 2013 r.,
11)  ograniczenie  do  dnia  16  lipca  2013  r.  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 
przekazywanych do składowania  do nie  więcej  niż  50 % wagowo całkowitej  masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
12)  ograniczenie  do  dnia  16  lipca  2020  r.  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 
przekazywanych do składowania  do nie  więcej  niż  35 % wagowo całkowitej  masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
13) wdrożenie w każdej gminie  selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu 
odpadów komunalnych ( w tym przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2.  Przedsiębiorcy,  którzy  realizują  zadania  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  na  terenie  gminy 
są zobowiązani do przekazywania odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów 
zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania 
do regionalnej  instalacji  przetwarzania  odpadów komunalnych właściwej  dla  Regionu  5 do którego została 
przypisana Gmina Czarnocin- zgodnie ze wskazaniami WPGO.

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
na  terenie  publicznym  każdego  psa  należy  prowadzić  na  uwięzi,  a  psa  rasy  uznawanej  za  agresywną 
lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu- w nałożonym kagańcu,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji 
gdy  właściciel  ma  możliwość  sprawowania  kontroli  nad  ich  zachowaniem,  nie  dotyczy  ono  psów ras 
uznanych za agresywne,
c)  zwolnienie  przez  właściciela  nieruchomości  psów ze  smyczy  na  terenie  nieruchomości  może  mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i  wykluczający  samowolny  dostęp  osób  trzecich,  odpowiednio  oznakowanej  tabliczką  ze  stosownym 
ostrzeżeniem,
d)  natychmiastowe usuwanie przez właścicieli  zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta  domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach,  placach,  parkingach,  terenach  zielonych  itp.;  nieczystości  te,  umieszczone  w  szczelnych, 
nieulegających  szybkiemu  rozkładowi  torbach,  mogą  być  deponowane  w  komunalnych  urządzeniach 
do  zbierania  odpadów;  postanowienie  to  nie  dotyczy  osób  niewidomych,  korzystających  z  psów 
przewodników.

§ 16.

Zasady postępowania  z bezdomnymi  zwierzętami  na terenie  gminy  reguluje  odrębna uchwała Rady Gminy 
w Czarnocinie.
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ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

włączonych z produkcji rolniczej

§ 17.

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
pod następującymi warunkami:

1) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.  
zm.),

2) Wszelka  uciążliwość  hodowli  dla  środowiska,  w  tym  emisje  będące  jej  skutkiem  zostaną 
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 1 zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) składować  obornik  w odległości  co najmniej  10  m od linii  rozgraniczającej  nieruchomości,  na  terenie 

płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią,
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej  10 m od granicy nieruchomości w taki 

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla  właścicieli  nieruchomości 
sąsiednich.

ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18.

1. Obszarami podlegającymi  obowiązkowej  deratyzacji  dwa razy do roku są nieruchomości  zajęte 
pod  skoncentrowane  budownictwo  mieszkaniowe,  związane  z  produkcją,  handlem 
i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do 31 marca,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
3. W przypadku wystąpienia gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne Wójt Gminy w Czarnocinie 

określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji oraz zarządzeniem określi termin jej przeprowadzenia.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 19.

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

2.  Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie,  podlega karze grzywny zapisanej 
w art. 10 ustawy.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin 
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. 
z 2012 roku, poz. 391/ od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Na podstawie art. 4 ust. 3 w/w ustawy rada gminy jest zobowiązana dostosować regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 
6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. W dniu 28 czerwca 2012 roku uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” na lata 
2012-2018. W związku z powyższym dokonano aktualizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin. W dniu 09.11.2012 r. Wójt Gminy w Czarnocinie wystąpił do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju z prośbą o opinię w sprawie projektu 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin. Pismem znak: SE.Ia-0705/33/12 z dnia 
13.11.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju pozytywnie zaopiniował projekt 
Regulaminu. 
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