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UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY GMINY CHARSZNICA
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie –
RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica w brzmieniu
załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto
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Załącznik do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy Charsznica
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
2) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością,
3) zabudowie jednorodzinnej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz
z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
4) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
5) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki powstające w domowych urządzeniach sanitarnych,
gromadzone przejściowo w bezodpływowych zbiornikach,
6) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza,
7) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy,
pszczoły, zwierzęta futerkowe,
8) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
9) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące
z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic
i placów,
10) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze
i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek
handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
Rozdział 2.
Zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości
Oddział 1.
Zabudowa jednorodzinna
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych według zasad określonych w poniższej tabeli.
Odpady

Sposób selektywnego zbierania
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papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe
szkło

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady zielone, odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane
w ramach remontów prowadzonych we
własnym zakresie
odpady zielone

Poz. 3002

zbieranie łącznie do worka na selektywnie zbierane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone
w § 10 ust. 1 Regulaminu
zbieranie do pojemnika lub worka na selektywnie zbierane
odpady komunalne w zakresie szkła, spełniającego
wymagania określone w § 10 ust. 2 Regulaminu
zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wyznaczonych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt
9 lit. d i e ustawy, przy czym odpady wielkogabarytowe
mogą być zbierane na granicy posesji

zbieranie do worka na odpady budowlane i rozbiórkowe
lub kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe
zbieranie do worka na odpady zielone

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do zbierania bioodpadów
(oprócz odpadów zielonych) oraz innych odpadów komunalnych nie wymienionych w ust. 1 do pojemnika lub
worka na zmieszane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w § 10 ust. 2 Regulaminu
Oddział 2.
Zabudowa wielorodzinna
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązani są do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych według zasad określonych w poniższej tabeli.
Odpady

Sposób selektywnego zbierania

papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe

zbieranie łącznie do pojemnika na selektywnie zbierane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone
w § 11 ust. 1 Regulaminu
zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierane odpady
komunalne w zakresie szkła, spełniającego wymagania
określone w § 11 ust. 2 Regulaminu
zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wyznaczonych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt
9 lit. d i e ustawy, przy czym odpady wielkogabarytowe
mogą być zbierane do kontenera

szkło

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne
odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane
w ramach remontów prowadzonych we
własnym zakresie
odpady zielone

zbieranie do worka na odpady budowlane i rozbiórkowe
lub kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe
zbieranie do worka na odpady zielone

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązani są do zbierania bioodpadów (oprócz
odpadów zielonych) oraz innych odpadów komunalnych nie wymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w § 11 ust. 3 Regulaminu.
Oddział 3.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad określonych w poniższej tabeli.
Odpady

Sposób selektywnego zbierania
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zbieranie łącznie do pojemnika na selektywnie zbierane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone
w § 12 ust. 1 Regulaminu
zbieranie do pojemnika, spełniającego wymagania
określone w § 12 ust. 2 Regulaminu
zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wyznaczonych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt
9 lit. d i e ustawy, przy czym odpady wielkogabarytowe
mogą być zbierane do kontenera

zbieranie do worka na odpady budowlane i rozbiórkowe
lub kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe
zbieranie do worka na odpady zielone

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
obowiązani są do zbierania bioodpadów (oprócz odpadów zielonych) oraz innych odpadów komunalnych
nie wymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone
w § 12 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
Oddział 4.
Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
§ 6. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są
do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 3 lub § 4 w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów.
Rozdział 3.
Prowadzenie odbierania odpadów komunalnych
§ 7. 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązane do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
2. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych określonym w harmonogramie ma
obowiązek usytuować pojemniki oraz worki przed posesją przy krawędzi jezdni lub na posesji w miejscu
widocznym i dostępnym dla podmiotu odbierającego.
Rozdział 4.
Zasady w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego - chodnika - położonej bezpośrednio
przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. l pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu. natomiast innych
zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.
3. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem minimum l m od
pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać
w stosownych pojemnikach.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania niezwłocznie sopli i nawisów śniegu z dachu
stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
5. Osoby korzystające z dróg publicznych zobowiązane są niezwłocznie w przypadku ich zanieczyszczenia
do usunięcia powstałych zabrudzeń (np. wyciągnięcie z pola na drogi: ziemi, obornika, resztek roślin itp.).
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6. Zabrania się zaorywania, poboczy dróg i rowów, które powoduje ich zawężanie.
Rozdział 5.
Zasady w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki po
przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się
odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 6.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Oddział 1.
Zabudowa jednorodzinna
§ 10. 1. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie papieru, metalu, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o którym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Minimalna pojemność
Materiał
Inne wymagania

żółty
120 litrów
przezroczysta folia
wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

2. a. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła z terenu nieruchomości
jednorodzinnych, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone
w poniższej tabeli.
Kolor
Minimalna pojemność
Materiał
Inne wymagania

zielony
60 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

b. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła z terenu nieruchomości
jednorodzinnych, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania
określone w poniższej tabeli.
Kolor
Minimalna pojemność
Materiał
Inne wymagania

zielony
60 litrów
przezroczysta folia
wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

3. a. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o którym mowa
w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Minimalna pojemność
Materiał
Inne wymagania

czarny lub szary
60 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN - 840

b. Worek na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o którym mowa
w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Minimalna pojemność
Materiał
Inne wymagania

czarny lub szary
60 litrów
przezroczysta folia
wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg
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4. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości
w co najmniej:
1) jeden worek dostarczony przez podmiot odbierający odpady komunalne na selektywnie zbierane odpady
komunalne w zakresie papieru, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz
2) jeden pojemnik lub worek dostarczony przez podmiot odbierający odpady komunalne na selektywnie
zbierane odpady komunalne w zakresie szkła oraz
3) jeden pojemnik lub worek na zmieszane odpady komunalne
- jednak nie mniej, niż w ilości niezbędnej do gromadzenia całkowitej ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości (to jest w takiej, która pozwala na nie przesypywanie się odpadów
komunalnych z worka lub pojemnika).
Oddział 2.
Zabudowa wielorodzinna
§ 11. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i opakowań wielomateriałowych z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o którym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Pojemność
Materiał
Inne wymagania

żółty
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 120 litrów, 240 litrów lub 770 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych,
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Pojemność
Materiał
Inne wymagania

zielony
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów lub 770 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

3. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o którym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Pojemność
Materiał
Inne wymagania

czarny lub szary
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów lub 770 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

4. Właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości
w co najmniej taką ilość pojemników na odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikowi wytwarzania
odpadów komunalnych określonemu w § 14 ust. 1, jednak nie mniejszą, niż w ilość niezbędną do gromadzenia
całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości (to jest w takiej, która pozwala
na nie przesypywanie się odpadów komunalnych z pojemnika).
Oddział 3.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
§ 12. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i opakowań wielomateriałowych z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, powinien spełniać
wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Pojemność

żółty
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 120 litrów, 240 litrów lub 770 litrów
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granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego
Regulaminu, powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Pojemność
Materiał
Inne wymagania

zielony
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów lub 770 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

3. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu powinien
spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Kolor
Pojemność
Materiał
Inne wymagania

czarny lub szary
1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim
przypadku dopuszczalne są pojemności 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów lub 770 litrów
granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

4. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest
obowiązany do wyposażenia nieruchomości w co najmniej taką ilość pojemników na odpady komunalne, by ich
łączna pojemność odpowiadała wskaźnikowi wytwarzania odpadów komunalnych określonemu w § 14 ust. 2,
jednak nie mniejszą, niż w ilość niezbędną do gromadzenia całkowitej ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości (to jest w takiej, która pozwala na nie przesypywanie się odpadów
komunalnych z pojemnika).
Oddział 4.
Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
§ 13. Pojemniki z terenu nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
powinny spełniać warunki określone w § 11 Regulaminu.
Oddział 5.
Minimalna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady
§ 14. 1. Przyjmuje się 50 litrów jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego
mieszkańca Gminy Charsznica w ciągu miesiąca.
2. Przyjmuje się minimalne miesięczne wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych dla różnych obiektów
użyteczności publicznej w wysokości:
szkoły wszelkiego typu

3 litry na każdego ucznia, studenta i pracownika

żłobki i przedszkola

3 litry na każde dziecko i pracownika

lokale handlowe
lokale i punkty gastronomiczne

50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
jednak co najmniej 1 pojemnik 110 litrów na lokal
20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne

uliczne punkty szybkiej konsumpcji

co najmniej 1 pojemnik 240 litrów

zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne
w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych

co najmniej pojemnik 110 litrowy na każdych
10 pracowników
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20 litrów na 1 łóżko

Oddział 6.
Drogi publiczne
§ 15. Kosze uliczne ustawione wzdłuż dróg publicznych powinny posiadać minimalną pojemność 20 litrów
oraz być wykonane z materiału trudnopalnego i posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się z nich
odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.
Oddział 7.
Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 16. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyznaczenia miejsca na ustawienie pojemnika na
odpady komunalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podczas lokalizowania miejsc
do gromadzenia odpadów komunalnych (DzU. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z póź. zm.).
2. Pojemniki na stałe odpady komunalne powinny być utrzymywane w czystości i w takim stanie sanitarnym,
by nie stanowić zagrożenia dla otoczenia. Odpowiedzialność ta ciąży na właścicielu nieruchomości.
Rozdział 7.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 17. 1. W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne powinny być odbierane z następującą
częstotliwością:
a) selektywnie zbierane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła – 1 raz na 2 miesiące,
c) zmieszane odpady komunalne – 1 raz na miesiąc.
2. W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne powinny być odbierane z następującą częstotliwością:
a) selektywnie zbierane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie szkła – 1 raz na 2 miesiące,
c) zmieszane odpady komunalne – co najmniej 1 raz w tygodniu.
3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, tak aby
nie dochodziło do przepełniania się pojemników na odpady komunalne.
4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z koszy ulicznych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego powinna być nie rzadsza niż raz na tydzień.
5. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne,
zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania uprawnionemu przedsiębiorcy. Z obowiązku
zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne
potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
6. Zabrania się spalania odpadów roślinnych na terenie nieruchomości z wyjątkiem spalania suchych
opadłych liści drzew pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.
7. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach,
przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu.
8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze
zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną przez przedsiębiorcę posiadającego
stosowne zezwolenie.
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9. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 9 poprzez zawarcie
umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających
wykonanie powyższych usług.
10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z odbieraniem odpadów
komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania do wglądu dokumentów, o których
mowa w ust. 10, urzędnikom posiadającym stosowne upoważnienia, wynikające z przepisów prawa.
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 18. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wyznaczonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
2. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odpady
te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Prowadzący instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych, która została wskazana jako instalacja zastępcza, jest obowiązany przyjąć przekazywane
do tej instalacji odpady.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla
otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 20. 1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne (Dz. U. Nr 77, póz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało
uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec,
a utrzymujący zwierzę sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na teren kąpieliska,
3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do
urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek
kulturalno-oświatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników,
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa,
5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.
2. Szczepienia ochronne psów określają odrębne przepisy.
3. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te
usługi.
§ 21. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 22. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest
przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym
zwierzętom.
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Rozdział 10.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich
§ 23. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 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 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
§ 24. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.
Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały teren Gminy Charsznica.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w każdym roku w terminach
od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia
populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 12.
Przepisy końcowe
§ 26. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. l0
ust. 2 i ust. 2a ustawy.
Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Uchto

