
UCHWAŁA NR XXVIII/239/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia 
28 listopada2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Staszowie, Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXXIII/320/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów ( Dz. Urz. Woj. z dnia 
5 lutego 2013 r., poz. 736). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/239/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 lipca 2016 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), Rada 
Miejska w Staszowie zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy, dotychczasowe akty prawa 
miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 2
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do
użytku publicznego w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

§ 3
Mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  oraz  przeprowadzanie  drobnych  napraw
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi możliwe jest wyłącznie na terenach
nieruchomości nie służących do użytku publicznego.

§ 4
1. Zaleca się prowadzenie selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych.                
W wyniku selektywnej zbiórki wytworzonych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) oraz powstające w gospodarstwach domowych:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe,
e) odpady niebezpieczne (w tym chemikalia),
f) przeterminowane leki,
g) zużyte opony,
h) odpady zielone.
2. Zaleca się prowadzenie selektywnego zbierania odpadów zielonych powstających na terenie 
nieruchomości. Właściciel nieruchomości może je kompostować i wykorzystywać we własnym 
zakresie.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 5
1. Pojemność pojemników do zbierania odpadów powinna być dostosowana do określonej
w regulaminie częstotliwości odbioru odpadów i ilości wytwarzanych odpadów.
2. Przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku
publicznego umieszcza się kosze uliczne w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych,
w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z koszy.
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§ 6
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dozwolone jest stosowanie następujących
rodzajów pojemników:
- w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub worki
o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności wynoszącej 110 l,
- w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l lub kontenery
o minimalnej pojemności 7 m3,
- przy drogach publicznych i w miejscach udostępnionych do użytku publicznego - kosze uliczne
o pojemności min 30 l.
2. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny takich jak papier i tektura, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz metal należy stosować:
- w zabudowie jednorodzinnej - worki o minimalnej pojemności 110 l,
- w zabudowie wielorodzinnej - oddzielne pojemniki o minimalnej pojemności 1,1 m3. Pojemniki
służące do zbiórki powyższych odpadów winny posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych w nich
odpadów.
3. Do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować worki o podwyższonej wytrzymałości lub
pojemniki, których minimalna pojemność wynosi 110 l.
4. Do gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą,  powstających  w  obiektach  użyteczności  publicznej  oraz  wytwarzanych  na
nieruchomościach  niezamieszkałych  dopuszcza  się,  w  zależności  od  potrzeb,  stosowanie
wszystkich rodzajów pojemników, o których mowa w ust. 1-3.

§ 7
1. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan
techniczny i sanitarny powinny zapewniać:
1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,
2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,
3) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżnienia,
w przypadku gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie
jest możliwy,
4)  zabezpieczenie  przed  możliwością  rozproszenia  odpadów  podczas  ich  zbiórki  na  terenie
nieruchomości  jak również  podczas  odbioru  odpadów (worki  mają  być  zawiązane  a  pojemniki
i kontenery posiadać zamykane klapy i przykrywy).

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8
1. Pozbywanie się odpadów komunalnych zmieszanych powinno odbywać się nie rzadziej niż:
- raz  na tydzień z budynków wielolokalowych na terenie miasta Staszowa,
- raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Staszowa,
- raz w miesiącu z terenu wiejskiego Gminy Staszów.
2. Pozbywanie się odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 4 ust. 1, pkt 1-5,
powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3.  Pozbywanie  się  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i  elektronicznego,  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych,
zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na pół
roku, w ramach okresowych zbiórek organizowanych przez Gminę Staszów.
4. Selektywna zbiórka odpadów zielonych winna odbywać się co najmniej w okresie od kwietnia do
października z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz na miesiąc.
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5.  Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  powinno  odbywać  się  systematycznie
z  częstotliwością  gwarantującą,  by  nie  dopuścić  do  przepełnienia  zbiornika  i  wylewania  się
nieczystości  na powierzchnię terenu,  jednak nie  rzadziej  niż  raz w roku a  opróżnianie  osadów
z przydomowych oczyszczalni ścieków - z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi.

§ 9
1. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny
dostęp  do  miejsc  gromadzenia  odpadów  a  jeżeli  nie  jest  to  możliwe  wystawiają  pojemniki
przeznaczone  do  zbiórki  odpadów  przy  drodze  publicznej,  w  sposób  nieutrudniający  ruchu
pojazdów i pieszych.
2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie przenośne
i akumulatory przenośne oraz odpady niebezpieczne należy dostarczyć do specjalnie wyznaczonych
miejsc zbiórki w ustalonym terminie. Miejsca, terminy zbiórki oraz sposób dostarczenia określa
Gmina  Staszów  i  podaje  je  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty
(w szczególności na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń).

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10
System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewniać:
1)  osiągnięcie  do  2020  roku  maksymalnie  35%  wskaźnika  masy  odpadów  ulegających
biodegradacji  kierowanych  na  składowiska  odpadów  w  stosunku  do  masy  tych  odpadów
wytworzonych w 1995 roku,
2)  intensyfikowanie  ponownego  wykorzystania  i  recyklingu  odpadów,  w  tym  frakcji  papieru
i tektury, metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych do 2020 r. do poziomu 50%
ich masy.

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

§ 11
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1)  zachowania  środków  ostrożności  zapewniających  ochronę  zdrowia  i  życia  ludzi,  a  także
dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,
2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez
dozoru,  chyba  że  zwierzę  znajduje  się  w  pomieszczeniu  zamkniętym,  za  ogrodzeniem lub  na
uwięzi,
3)  niezwłocznego  usuwania  zanieczyszczeń  (odchodów)  pozostawionych  przez  zwierzęta
w miejscach publicznych.

§ 12
Utrzymujący psy  zobowiązani  są  dodatkowo do  reagowania  w  przypadku  zakłócania  spokoju,
porządku publicznego, ciszy nocnej przez szczekanie lub hałasowanie psa.

§ 13
Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są dodatkowo zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
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nieruchomościach
§ 14

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich
na nieruchomościach:
1)  na  których  usytuowane  są  budynki  mieszkalne  wielorodzinne  lub  obiekty  użyteczności
publicznej,
2) usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od granic nieruchomości, o których mowa w pkt.
1,
3) których powierzchnia nie przekracza 10 arów.

§ 15
Posiadacze  zwierząt  gospodarskich  zobowiązani  są  do  zabezpieczenia  terenu  nieruchomości
w sposób uniemożliwiający zwierzętom przedostawanie się na działki sąsiednie.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16
Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:
1. nieruchomości zajęte pod budownictwo mieszkaniowe w przypadku stwierdzenia występowania
gryzoni,
2. nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz
świadczeniem usług bytowych.

§ 17
Deratyzację należy przeprowadzić dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku.
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