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UCHWAŁA NR XXVII/83/2013
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Poz.391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie Rada Gminy Kozłów uchwala:
§ 1. Zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów zatwierdzony Uchwałą
Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012 r., Nr XIV/58/2012 w ten sposób, iż nadaje mu się brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/58/2012 r. Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Gminy Kozłów oraz umieszczenie w BIP.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/83/2013
Rady Gminy Kozłów
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r.Nr132,poz.622zpóźn.zm.).
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art.46 §1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi
stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich
budynków,
2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli użytkowników
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek w zakresie
utrzymania czystości i porządku,
3) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.
4) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, ze jego składniki, ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych,
5) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone,
wymienione w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.
6) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcje odpadów ulegających biodegradacji, powstających
w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
7) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej
i opakowania z aluminium, wymienione w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami pośród 18 strumieni
składających się na odpady komunalne,
8) odpadach budowlanych - rozumie się frakcje odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,
9) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcje odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy
o odpadach, wymienioną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami pośród 18 strumieni składających się
na odpady komunalne, a więc: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
środkach ochrony roślin i nawozach, po aerozolach, zużyte opatrunki.
10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych.
11) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.
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12) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo posiadające wydane przez Wójta
Gminy Kozłów ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
- odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
13) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem,
mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej budynki wolnostojące
z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech
kondygnacji, zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami
wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje
mieszkalne.
§ 4. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) zarządców dróg,
3) kierowników placów budowy,
4) osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie,
5) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
6) organizatorów imprez kulturalnych i zgromadzeń publicznych,
7) właścicieli, (zarządzający) placówek medycznych, gabinetów lekarskich, weterynaryjnych, aptek,
8) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 5.
1. Ustala się następujące zasady i standardy utrzymania czystości na terenie Gminy i porządku na terenach
nieruchomości:
1) na terenach nieruchomości należy:
a) gromadzić odpady wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe, wyodrębnione
pomieszczenia w budynku, utwardzone place), a w przypadku braku możliwości zlokalizowania miejsca
gromadzenia odpadów na nieruchomości na innej nieruchomości za zgodą jej właściciela,
b) wydzielić ze strumienia powstających odpadów: odpady biodegradowalne, odpady opakowaniowe,
odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów,
zużyte opony, odpady z infrastruktury drogowej,
c) gromadzić odpady w pojemnikach do tego przeznaczonych, wskazanych w rozdziale 7 niniejszego
regulaminu,
d) zapewnić stałą kontrolę stanu technicznego i sanitarnego, konserwację i naprawę urządzeń
przeznaczonych do gromadzenia odpadów, oczyszczanie i dezynfekowanie w miarę potrzeby, lecz co
najmniej raz na dwa miesiące w okresie od 1 listopada do 31 marca, a w okresie od 1 kwietnia do
31 października nie rzadziej niż w odstępie jednego miesiąca,
e) zamykać pojemniki i nie dopuszczać do ich przepełnienia ponad możliwość zamykania, szczególnie przy
gromadzeniu odpadów zawierających resztki pokarmowe lub inne substancje podatne na rozkład
biologiczny,
f) nie rozpraszać zgromadzonych odpadów poza miejsce gromadzenia,
g) oczyszczać i dezynfekować miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów,
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h) nie umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych: śniegu, lodu
oraz gorącego żużla i popiołu, a także odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż komunalne,
i) zapewnić niezwłoczne zebranie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcych lub ich części poprzez
zawarcie stosownej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie,
j) zapewnić niezwłoczne zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów powstałych w wyniku wypadku
lub zdarzenia losowego poprzez zawarcie stosownej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność
w tym zakresie, o ile odrębne przepisy nie regulują tego inaczej;
k) zapewnić przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub gdy nie jest to technicznie
lub ekonomicznie uzasadnione - wyposażyć nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe nieczystości
ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych, l)gromadzić nieczystości ciekłe
w zbiornikach bezodpływowych,
m) oddzielić gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy.
n) zapewnić gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego
w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz. U z 2000, Nr 81, poz.991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami
i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany
przepisami okres.
o) stosować obornik i płynne odchody zwierzęce zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 5.
p) utrzymywać nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia,
q) utrzymywać odłogowane nieruchomości rolne w stanie tzw. czarnego ugoru,
r) utrzymywać w stanie wolnym od zaśmiecenia wody powierzchniowe i ich najbliższe otoczenie,
s) oznaczać nieruchomości przez umieszczenie w widocznym miejscu od strony drogi tablic
informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości, oraz zadbać o ich estetyczny i czytelny
wygląd,
t) zawrzeć umowy na usuwanie nieczystości ciekłych oraz systematycznego ( zgodnie z niniejszym
regulaminem) ich usuwania przez zakład wywozowy.
u) udokumentować na żądanie upoważnionej osoby przez Wójta Gminy Kozłów z usług wykonywanych
przez podmiot uprawniony do opróżnienia zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy
i dowodów płacenia za wykonanie usługi, dokumenty te należy przechowywać przez okres 2 lat.
2) Ustala się dodatkowe zasady i standardy utrzymania czystości i porządku na terenach następujących
nieruchomości:
a) sklepy spożywcze, lokale gastronomiczne, kioski, uliczne punkty szybkiej konsumpcji itp. należy
wyposażyć w ogólnodostępne kosze lub pojemniki na odpady, nieruchomości, na których
przeprowadzany jest remont należy:
b) wyposażyć w specjalistyczny pojemnik lub kontener i zapewnić ich odbiór - w przypadku dużych
remontów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego lub, gdy w wyniku remontu powstaje ponad 1 Mg odpadów, zapewnić odbiór odpadów
z remontu z terenu nieruchomości - w pozostałych przypadkach;
c) zespoły garaży należy wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów, utrzymywać czystości
porządku dojścia i dojazdy do garaży oraz tereny przyległe.
§ 6.
1. Zabrania się:
1) wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych i szlakach
kolejowych.
2) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,
3) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
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4) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.
5) zakopywania odpadów i padłych zwierząt,
6) zajmowania pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów
lub materiałów budowlanych, na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana
jest za to oplata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych Dz.U. z 1985,
Nr 14 poz. 60)
7) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.Uz 200l r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami),
8) zabrania się niszczenia urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej: hydrantów,
transformatorów, wiat, przystanków.
§ 7. Dopuszcza się mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
w przypadku spełnienia następujących warunków:
1) mycie lub naprawa pojazdu odbywa się na utwardzonej nawierzchni, wyposażonej w urządzenie do
zbierania i oczyszczania ścieków, przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej w sposób określony w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnione są: zbieranie, gromadzenie i odbieranie
powstających w wyniku tej działalności odpadów z nieruchomości w sposób określony w przepisach
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niniejszego regulaminu.
Rozdział 3.
Standardy selektywnej zbiórki odpadów
§ 8.
1. Na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając
następujące frakcje odpadowe:
a) odpady szklane,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metalowe,
c) odpady papieru i tektury, wielomateriałowe
d) odpady zmieszane,
e) odpady wielkogabarytowe.
f) odpady biodegradowalne
2. terenie zabudowy jednorodzinnej prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając
następujące frakcje odpadowe:
a) odpady szklane,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe ,
c) odpady papieru i tektury,
d) odpady zmieszane,
e) odpady wielkogabarytowe,
f) odpady biodegradowalne
3. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych będących ogrodami działkowymi prowadzi się selektywną
zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając odpady selektywnie gromadzone, biododpady, odpady
zmieszane, odpady wielkogabarytowe.
4. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych będących ogrodami i parkami innymi niż przydomowe prowadzi
się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając: biododpady, odpady zmieszane.
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5. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych będących targowiskami prowadzi się selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych wyodrębniając: odpady selektywnie gromadzone, biododpady, odpady zmieszane.
6. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych będących ulicami prowadzi się zbiórkę odpadów zmieszanych.
7. Podmioty gospodarcze prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając :odpady
selektywnie gromadzone szklane, odpady selektywnie gromadzone plastikowe, odpady selektywnie
gromadzone metalowe, odpady selektywnie gromadzone wielomateriałowe, odpady selektywnie gromadzone
papierowe, odpady selektywnie gromadzone biodegradowalne pochodzenia roślinnego. Frakcja
obowiązkowo selektywnie gromadzona w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie gastronomi, zakładów żywienia zbiorowego, jednostek handlu detalicznego
w zakresie sprzedaży: owoców i warzyw, pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich, kwiatów, roślin, zakłady
produkujące lub wprowadzające do obrotu żywność: odpady selektywnie gromadzone biodegradowalne
pochodzenia zwierzęcego. Frakcja obowiązkowo selektywnie gromadzona w podmiotach gospodarczych
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomi, zakładów żywienia zbiorowego, jednostek
handlu detalicznego w zakresie sprzedaży: mięsa i wyrobów z mięsa, ryb, skorupiaków i mięczaków,
zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu żywność: odpady zmieszane, odpady wielkogabarytowe.
8. Urzędy administracji samorządowej, instytucje edukacyjne i zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając:
odpady selektywnie gromadzone szklane, odpady selektywnie gromadzone tworzywa sztuczne, metale,
wielomateriałowe, odpady selektywnie gromadzone papierowe, odpady zmieszane.
9. Na terenie cmentarzy prowadzi się zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając tylko i wyłącznie odpady
zmieszane.
10. Odpady niebezpieczne gromadzone są selektywnie:
a) oleje odpadowe, przeterminowane pestycydy, oleje samochodowe, rozpuszczalniki, alkalia, kwasy,
odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające odpady
niebezpieczne, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, przeterminowane pestycydy, przez
sprzedawców detalicznych i hurtowych, w instytucjach użyteczności publicznej, instytucjach
edukacyjnych, w serwisach samochodowych,
b) zużyte baterie i akumulatory, przez sprzedawców detalicznych, hurtowych oraz serwisy sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, za pomocą mobilnych punktów gromadzenia odpadów
niebezpiecznych, w instytucjach użyteczności publicznej, instytucjach edukacyjnych,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) przez sprzedawców detalicznych, hurtowych oraz
serwisy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
d) przeterminowane leki w aptekach oraz zakładach opieki medycznej,
e) odpady sanitarne z gospodarstw domowych w ramach strumienia odpadów zmieszanych,
f) odchody zwierzęce w miejscu wytworzenia z wykorzystaniem specjalistycznych pojemników,
11. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
gromadzone są selektywnie wytwarzane przez duże i średnie przedsiębiorstwa przekazywane są
bezpośrednio do instalacji odzysku. Odpady wytwarzane na terenie nieruchomości zamieszkałych
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Zużyte opony w serwisach
wulkanizacyjnych.

samochodowych,

stacjach

demontażu

pojazdów

oraz

warsztatach

13. Kontrolę wypełniania obowiązków w zakresie selektywnej zbiórki prowadzi firma odbierająca odpady.
Przestrzeganie ustalonych regulaminem zasad prowadzenia selektywnej zbiórki warunkuje uzyskanie prawa
do uiszczania stawki obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 9.
1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uznaje się sytuację, gdy w pojemnikach
lub w workach na frakcję selektywnie zbieraną znajduje się:
1) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj
pojemnika,
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2) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj
pojemnika.
2. Firma odbierająca odpady stwierdzając naruszenie zasad selektywnej zbiórki wzywa przedstawiciela
jednostki zarządzającej. Zostaje sporządzony protokół zawierający informację o ilość zanieczyszczeń
w pojemniku oraz dokumentacja fotograficzna.
3. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 2 - krotne stwierdzenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki
w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W zabudowie jednorodzinnej decyzja o utracie prawa do stosowania stawki preferencyjnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi podejmowana jest po 2 - krotnym naruszeniu zasad selektywnej
zbiórki w okresie roku kalendarzowego.
Rozdział 4.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania terenu nieruchomości w czystości i porządku
zgodnie z ustawą oraz zasadami i standardami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do usunięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
3. W przypadku nieruchomości na których prowadzone są roboty budowlane oraz drobne prace remontowe na
zlecenie, obowiązki wymienione w ust 1 do 4 wypełnia wykonawca robót.
4. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne, które nie są. gromadzone w workach
przeznaczonych do ich zbiorki, mogą być kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli
nieruchomości, kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe, Odpady niebezpieczne wydzielone
z odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów
zbiorki tych odpadów. Informacja o punktach zbiorki odpadów niebezpiecznych zostanie udostępniona
Mieszkańcom na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
Użytkownik środków niebezpiecznych jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego
użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach.
Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest
zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego
sprzętu łącznie z innymi odpadami. Informacja o punktach zbiorki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych zostanie udostępniona Mieszkańcom na stronie
internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń. Odpady w postaci baterii lub akumulatorów zbiera się
oddzielnie od innych rodzajów odpadów. Użytkownik akumulatora kwasowo-ołowiowego przy zakupie
nowego powinien dostarczyć sprzedawcy zużyty akumulator, natomiast sprzedawca jest zobowiązany do
jego przyjęcia. Posiadacz odpadów w postaci baterii powinien zwracać te odpady do punktów ich zbierania.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania zaistniałej uzasadnionej zmiany.
Rozdział 5.
Obowiązki odbiorców odpadów w zakresie utrzymania czystości i porządku
§ 11.
1. Odbiorcy odpadów wyłonieni zostają w drodze przetargu.
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2. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do świadczenia usług w sposób pozwalający na wypełnienie przez gminę
obowiązków wynikających z prawa, jak również wskazanych w niniejszym regulaminie.
3. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do odbierania odpadów w sposób określony regulaminem.
4. Odbiorcy odpadów prowadzący działalność na terenie Gminy Kozłów winni spełniać wymogi:
1) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania
wpisu do rejestru działalności regulowanej,
2) Podmiot zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie na terenie
której firma odbiera odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy. W zakresie
wyposażenia bazy wymagane jest:
a) teren bazy winien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu,
c) miejsca magazynowania selektywnie gromadzonych odpadów mają być zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych,
d) teren bazy ma być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód
odpadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy,
e) baza magazynowo- transportowa winna być wyposażona w: miejsca do parkowania pojazdów,
pomieszczenia socjalne dla pracowników, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów
z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną wagę samochodową, jeżeli na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów, punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia
i dezynfekcji pojazdów.
3) Podmiot zobowiązany jest posiadać wyposażenie techniczne umożliwiające odbieranie odpadów
i zapewniać odpowiedni jego stan techniczny, w szczególności:
a) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co
najmniej dwa pojazdy do odbioru odpadów selektywnie gromadzonych, a także co najmniej jeden pojazd
do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
b) pojazdy mają być wyposażone w: system monitoringu położenia bazujący na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postoju, czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku, narzędzia lub urządzenia
umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
c) pojazdy mają być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy i jej danymi
adresowymi i numerami telefonów,
d) wszystkie urządzenia wykorzystywane przez firmę muszą być utrzymywane w stanie technicznym
i sanitarnym zgodnym z wymogami prawa,
e) pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów
podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu,
f) pojazdy i urządzenia mają być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresach letnich
nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
g) podmiot odbierający odpady musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności,
h) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy mają być opróżnione z odpadów i parkowane tylko
i wyłącznie na terenie bazy,
i) fakultatywnym wyposażeniem pojazdów odbierających odpady są urządzenia do ważenia odbieranych
odpadów.
5. Odbiorcy odpadów wypełniają wyznaczone przez gminę obowiązki w zakresie raportowania strumienia
odpadów oraz przestrzegania zasad selektywnej zbiórki.
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Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 12.
1. Na części nieruchomości służącej do użytku publicznego należy uprzątać błoto, śnieg, lód oraz inne
zanieczyszczenia z częstotliwością zapewniającą utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku we
wszystkie dni tygodnia (w tym takżw soboty, niedziele i śę).
2. Śnieg i lód pochodzący z oczyszczania chodników należy gromadzić w pryzmy obok jezdni lub na skraju
chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji lub innych urządzeń
odwadniających.
3. Śnieg i lód pochodzące z oczyszczania przystanków komunikacyjnych, stref ograniczonego postoju,
postojów taksówek należy gromadzić w pryzmy przy jezdni poza terenem przystanków i postojów w sposób
nie utrudniający zatrzymywania pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części
nieruchomości znajdujących się nad terenami służącymi do użytku publicznego.
Rozdział 7.
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 13.
1. Do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych należy stosować:
a) pojemniki stalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności 120 lub 240 dm3, a w uzasadnionych
sytuacjach (utrudniony dojazd do posesji) worki o pojemności 60 dm3;
kontenery stalowe lub pojemniki typu „dzwon” o minimalnej pojemności 1 m3;
b) kosze uliczne stalowe, z tworzyw sztucznych niepalnych lub betonowe o minimalnej pojemności 40 dm3.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych mają kolor zielony.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych należy stosować:
a) worki foliowe o pojemności 60 dm3, 120 dm3 pojemniki siatkowe, stalowe lub z tworzyw sztucznych
o pojemności 1,1 m3 lub 1,5 m3,
b) kompostowniki do gromadzenia odpadów z pielęgnacji zieleni,
c) kontenery stalowe na odpady remontowe o minimalnej pojemności 1 m3,
d) wyznaczone na nieruchomości miejsca o utwardzonej powierzchni, przeznaczone do gromadzenia
wielkogabarytowych odpadów komunalnych (na przykład: meble, materace, sprzęty kuchenne,
sanitarne);
e) kontenery stalowe do gruzu lub wyznaczone na nieruchomości miejsca o utwardzonej powierzchni
przeznaczone do gromadzenia odpadów remontowych o masie do 1 Mg,
f) specjalistyczne pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
4. Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych należy stosować pojemniki lub worki
w następujących kolorach:
a) do zbiórki szkła – kolor biały,
b) do zbiórki plastiku, metalu oraz opakowań wielomateriałowych – kolor żółty,
c) do zbiórki papieru i tektury – kolor niebieski,
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d) do zbiórki odpadów biodegradowalnych – kolor brązowy.
5. Worek do odbioru frakcji biodegradowalnej powinien być wykonany z tworzywa sztucznego
z zapewnieniem odpowiedniej wentylację.
6. W zabudowie wielorodzinnej jeden pojemnik do odbioru określonej frakcji odpadów przypada na 500 osób
i jest zlokalizowany w odległości nie większej niż 150 metrów od miejsca wytwarzania odpadów.
7. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do odbioru odpadów umieszczane są w wiatach, wyposażonych
w ściany, pokrycie dachowe, utwardzone podłoże z odciekami oraz drzwi wejściowe.
8. Odpady niebezpieczne zbierane są u sprzedawców detalicznych i hurtowych, w instytucjach użyteczności
publicznej, instytucjach edukacyjnych, w serwisach samochodowych, serwisach sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Przeterminowane lekarstwa oraz odpady sanitarne z gospodarstw domowych zbierane są
w aptekach i zakładach opieki medycznej. Odchody zwierzęce zbierane są w specjalnych pojemnikach
rozstawionych na ulicach Gminy.
Rozdział 8.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14.
1. Odpady komunalne z nieruchomości należy odbierać z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie
pojemników oraz niedopuszczenie do rozkładu zgromadzonych odpadów.
2. Odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości o zabudowie mieszkalnej należy odbierać
z częstotliwością nie mniejszą niż raz w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej i nie mniejszą niż
1 raz w miesiącu w przypadku zabudowy wielorodzinnej.
3. Odpady komunalne selektywnie zbierane w miejscu wytworzenia należy odbierać z częstotliwością
nie mniejszą niż:

Rodzaj odpadu
Nieruchomości zamieszkałe: zabudowa wielorodzinna
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa sztuczne,
metale, wielomateriałowe, papier i tektura
Odpady zmieszane
Wielkogabarytowe
Odpady biodegradowalne

Minimalna częstotliwość odbioru

raz na miesiąc
raz na miesiąc
dwa razy w roku
dwa razy w miesiącu

Nieruchomości zamieszkałe: zabudowa jednorodzinna
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa sztuczne, raz na miesiąc
metale, wielomateriałowe, papier i tektura
Odpady zmieszane
raz na miesiąc
Wielkogabarytowe
Odpady biodegradowalne

dwa razy w roku
dwa razy w miesiącu

Nieruchomości niezamieszkałe: zabudowa
jednorodzinna i wielorodzinna
2 razy w roku
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa sztuczne,
2 razy w roku
metale, wielomateriałowe, papier i tektura, -
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Odpady zmieszane Wielkogabarytowe,
odpady biodegradowalne
Nieruchomości niezamieszkałe: targowiska
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa sztuczne,
metale, wielomateriałowe, papier i tektura
Odpady biodegradowalne

2 razy w roku
2 razy w roku

Odpady zmieszane
Odpady wielkogabarytowe

dwa razy w miesiącu
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora

raz w miesiącu
dwa razy w miesiącu

Nieruchomości niezamieszkałe: odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z koszenia pasów
drogowych
Odpady zmieszane
po każdorazowo wykonanej usłudze
Nieruchomości niezamieszkałe: odpady z koszy ulicznych
Odpady zmieszane
dwa razy w miesiącu
Nieruchomości niezamieszkałe: podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Frakcje odpadów inne niż biodegradowalne, zmieszane
dwa razy w miesiącu
i wielkogabarytowe
Odpady biodegradowalne
dwa razy w miesiącu
Odpady zmieszane
raz w tygodniu
Wielkogabarytowe
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora
Nieruchomości niezamieszkałe: urzędy administracji samorządowej, instytucje edukacyjne,
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa sztuczne, raz w miesiącu
metale, wielomateriałowe, papier i tektura
Odpady zmieszane
dwa razy w miesiącu
Wielkogabarytowe
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora
Nieruchomości niezamieszkałe: cmentarze
Odpady zmieszane
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora
4. Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe winno odbywać
się w odstępach czasu zależnych od ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych i pojemności zbiorników,
przy zachowaniu ciągłości użytkowania i nieprzepełniania zagrażającemu zanieczyszczeniem środowiska.
Ilość odbieranych nieczystości ciekłych winna stanowić co najmniej 30% ilości pobieranej wody.
5. Odbieranie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych z terenów publicznych winno odbywać się
w miarę ich zapełniania.
Rozdział 9.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
na składowiskach odpadów oraz minimalne wymagane poziomy recyklingu i odzysku
§ 15. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

ograniczenie

masy

odpadów
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1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji;
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
§ 16. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia osiągnięcie przez gminę do 31 grudnia
2020 roku:
1) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
2) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Rozdział 10.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. Osoby utrzymujące na obszarze gminy zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1. zachowania środków ostrożności, a w tym: niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru osób dorosłych,
2. trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych
zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,

nieruchomościach,

3. prowadzenia psów na smyczy na terenach ogólnodostępnych, a dodatkowo w kagańcu psów ras uznawanych
za agresywne oraz psów wykazujących cechy agresywności lub swoim wyglądem i zachowaniem mogące
stwarzać zagrożenie dla ludzi przebywających w otoczeniu,
4. przy przewozie środkami komunikacji psy muszą być trzymane na smyczy i w kagańcu, a pozostałe
zwierzęta powinny być przewożone w przystosowanych do tego transporterach lub pojemnikach,
5. usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych;
postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów
asystujących.
Rozdział 11.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 18. Właściciele zwierząt zobowiązani są:
1. do zapewnienia im opieki i humanitarnych warunków życia,
2. wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla ludzi,
3. nie pozostawianie zwierząt bez dozoru, jeśli zwierze nie jest należycie uwiązane, nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierzęcia,
4. stosowanie smyczy podczas wyprowadzania ich na tereny publiczne oraz kagańca dla psów średnich
i dużych,
5. poddawanie ich regularnym szczepieniom ochronnym,
6. zawiadomienie służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania psa na chorobę zakaźną,
7. stosowania zakazu szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu w którym pies może stać się
niebezpiecznym dla człowieka lub zwierzęcia,
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8. nie wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych,
jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właścicieli nieruchomości,
9. właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli
w sposób nieuciążliwy sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów,
10. hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby,
11. pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednio jej otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości,
12. właściciele padłych zwierząt gospodarskich mają obowiązek przekazania ich do utylizacji, informując
wcześniej o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Rozdział 12.
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 19.
1. Na terenie nieruchomości obejmujących skoncentrowane budownictwo wielo i jednorodzinne, zespoły
opieki zdrowotnej i opieki społecznej, placówki zbiorowego żywienia i kulturalnooświatowe, szkoły,
urzędy, co najmniej dwa razy do roku się deratyzację miejsc i pomieszczeń takich jak: boksy, pojemniki na
odpady, zsypy i komory zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, przyłącza wodociągowe.
2. Deratyzację należy przeprowadzać w kwietniu i wrześniu każdego roku.
3. Miejsca odbioru odpadów powinny być poddawane deratyzacji co najmniej 1 raz na rok lub według potrzeb.
Rozdział 13.
Zasady prowadzenia sprzątania i dezynfekcji miejsc gromadzenia odpadów i pojemników na odpady
i terminy ich przeprowadzania
§ 20.
1. Nakazuje się prowadzenie dezynfekcji pojemników na odpady, co najmniej raz na dwa miesiące w okresie
od 1 listopada do 31 marca, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż w odstępie
jednego miesiąca.
2. Nakazuje się sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów po każdym wywozie odpadów zgodnie z przyjętym
harmonogramem odbioru.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

