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UCIIWALA NR VI/35/15
RADY GMINY żYTNo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie plzyjęĆia ''Reg[laminu utrzyma ia czystości i porządku na terenie Crnin} ż} tn(l''

Napodstawieafi'4ust'li2usta\łyZdnia13wrzEśnia1996r.outrzymaniuczystościipor'ządkuwgninach
1593, z20l5 r. poz' 87 ipoz' l22) oraz art.40 ust. Iusta\ły zdnia 8 marca
l990 r. o samorządzie gninnym (Dz- U' z 20t3 r. poz. 594, poz. 645 i poz' 1318' z2014l. poz.379 i poz'l072) po
zasięgnięciu opini; Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego lv Radomsku Rada cminy Zytno uCh$alŁ

(Dz.U.z20]3.' poz. 1399|poz'
co następuje:

$ 1. Uchwala się ''Regulamin utrzymania czystości i po.ządku na terenie Cminy

do niniejszej uchwaly-

Żybo'''

strrnowiący załączrik

noc Uchwała Nr XXI|V128/12 Rady Crniny Żytno z dnia 28 grudn;a 2012 r. w sprawie przyjęcia
utrzymania czystośoj i porądku na terenie Cmin} Żytno" oftz L]chwała nr XXV/]37/I] Rady
'.Regu]aminu
Gminy Zytno z dnia 2'7 narca 2013 r. w sprawie zmjany Uchwały Nr Xx]]I/l28l12 Rady cminy Żytno z dnia
28 grudnja 20i2 r' w sprawie przyjęcia ,'Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie cmin) Zytno '
s 2. Traci

s 3. wykonanie uchwały powierŻa się wójtowi cminy Żytno.
s ,l. Uchwa}a wchodzi w zycie po upływie l'l dni od dnia ogloszenia w Dzienn;krt Urzędo\łym wojewódŻwa
t,ódzkiego' z mocą obowiązującą od 1 lipca 20] 5 roku.
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Załączn;k do

UchwĄ Nr vI/35/15

Rady Gminy Żytno
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porądku na terenie Gminy żytno

PoŚtanowienia ogólne
s 1' Regulamin określaszczegółowe zasady utrrymania c4lstości i porządku na terenie Cmin] Ż) tno'

s2'llekroć w Regulaminie jest mo\ła o ustawię - rozumie się przez to ustawę zdnia 1] września 1996r.
o utrzymaniu cąvstości i porądku w gminach (tekstjedno]ity Dz. U. z 2013 (. poz. 1399 z póżn. z'n')'
Rozdział 2.

wymagłnia rł zakr€sie

utrzymania czystośĆi i porządku na t€renie nieruchomości

s 3. właścic'elenieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któ'yclr znajdują się donlki letniskowe

Iub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekeacyjno wypoczynkowe' wykorzystywaneiedynie prŻez cŻęść
roku zobowiąŻani są do prowadzenia seiektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych:
1) pap;eru;

2) mctali;
3) 1lvorzyw sztucznych;

'l) szkta;
5) opakowań wie]omateriałowych;
6)

odpadów komunalrryoh u'egających biodeg'adacji,
b

iodegradacj i:

w

tym odpadów

opdkowaniowyoh uIegających

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
8) przetetminowanych leków;
9) przeterminowanych chernikaliów;

l0) zuŹylyoh bater;i
I

l) ,/uĄ lego

"przelu

;

aku

u]atorów;

ele(Iry (,,llego i ele(tloniC7nego:

I2) zuzytyoh opon;
I3) odpadów zielonych;
]4) odpadów budowlanych i rozbiórkow],ch stanowiących odpady komunalne.

s,l. i. właścicielenieruchomości, zobowiąZani do uprzątnięcia błotą śn;egu' ]odu i innyoh zaniecqszczeń
zchodników po]ożonych wzdłuŹ nieruchomości bezpośrednio przy joj granicy, wjnni obowiązck oczłszczania
chodn;ka ze śn'egu i lodu realizować poprzez niezwłocŻne uprątnięcie zanieczyszczeń w n;ejsce' niePovrodujące
Zakłóceń w ruchu pjeszych lub pojazdów i podjęcie dzjałań mających na celu likw;dację śliskościchodllika.
Material uźłltydo tych ce1ów należy usunąć Ż chodnika po załończeniu okresu zimowego.
2.

PŻez niezwloczne uprątnięcie na]eży lozumieć uprzątn;ecie w dniu powstania zanieczyszczeń,

o któlych

3. ZakazLrje się zgarniania śniegu']odu lub innych z^niaczyszczeń z cl1odnika najezdnię'

4' Uprzątnięcie błota, lodu' śniegu oraz jnnych zanieczyszczeń nie moŻe powodować szkód
trzecich.
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w

ieniu osób

5. właścicielcnieruchomości zobow;ązani są do bieącego likw;dolvania na\Ą'isów śnieznyoh oraz sopli
w szczególności slwaźającycb 7agroŻcnie dla przechodniów i mienia.
6' Wlaściciele nieruchomości Zobowiązanj są do systematyczDego sprzątania terenów nieluchomości słuzących
do uą,tku publicznego' a w szczególnośc; doiśćdo budynków. punktów gronadzenia odpadów'
7. Błolo. śnicg, lód i inne z^nieczyszr,zenia lplzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg pub]icznych
naleŹy gronadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieuttudnia'jący zarrzym}wanja się
to'd,/do$ oral w\ladanid i w).iadania pas8Żeróu '
s 5. 1. Mycie poja".dów samochodowych oraz wszelkich innycb pojazdów ; maszyn rolniczych poza myjniam;
może odbywać się wyląlznie pod warunkiem njezanieczyszcLdnia środowiska i odprowadzan;a powslająqJch
ścieków do kanalizacji san;|arnej lub Zbiornika bezodpływowego.
2. Zabranja się odprowadzania powstających śc;eków do ziemi i zbiorn;ków wodnych.

Naprawa pojazdóW sanochodowych poz.x warsztatami samochodowymi' moŹ€ odbywać się ĘrłąoŻnicpod
warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzcn;a powstających odpadów w poiemnikach do iego
3.

Rozdzirł 3.
Rodzajc i tninimalns pojcmnośćpojemników przeznłczonych do zbi€rania
ter€nie nie}uchomości oraz na drogach publicznych

warunki rozmieszczania tych pojennikórY iich ułrzymania

odpadów komunalnyc} na

w odpowiednim stanie srnit.rnym'

porządkowTm i t€chnic7'nym

s6. l. określa się rodzaj i minjmalną pojcmnośćpojemników przcznaczonych do zb;erania odpadó\\'
unalnych na teren;e nieruchomośc;' na których Zanieszkują mieszkańcy o(az nieruchomośoi' na których
Znaidują się domki lelnjskowe lub inne nieruchomości wykorzystyrłane na cele Tekreacyjno-Wypoczynkowe'

ko

wykolzystywane iedynie przez częśćloku oraz na drogach pub1;cznych na tcrenie gnl;ny:
l) pojemniki naodpady o poiemnośoi 120l 1]00];

2) kontenery o pojemności od 2'5 m3do 10

]) worki foliowe o pojenności l20
4) kosŻe u]icznc o pojemności od
2. Ustala

nr.

l;

l0 l_ 50

l.

się minimalną pojemność pojcmników przeznalzonych do zbieran;a segrcgowanych

komunalnych na terenie n;eruchomości' w zalezności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość
]) nic więccj niż 5 osób
2) pow},Żej 5 do 10

-

osób

l20
2

]) po\łyŻej l0 do ]5 osób 4) powyzej ]5

osób

odpadó\Ą'

|

l;

x 120 l ]ub lx 240 l;

3

x l20l lub

lx240li l x l20l;

4 x l20 l lub 2 x 240 l lub więccj w zależnościod poltzcb-

]- t]stala się minimalną pojemnośćpojemników przeznaczonych do Zt]ierania niesegregowanych odpadów
komunalnych na teren;e nierucbomości' w zaleŹnościod liczby osób zamieszkujących nierlrchomość
|

I) nie \\'ięcej niŹ 5 osób

2) po$'yz€j

5 do

-

l0 osób

]) powyzej l0 do ]5 osób4) po\łyżej i5

osób

4

I20 l;
2 x
3

l20 l lub

x 120l lub

1

x 2'l0

];

1x240li lx

I20 l;

x l20 I lub 2 x 240 l lub więcej w zaleŹnośc; od

potr7-cb.

odpadów komunalnych nalezy lozInies7-czać na 1ercnie nieruchomości
7 zaclrowanicm zasad określonych w $ 22 i ł 23 rozporządzenia Ministra lnfrastruklury Z dnia ]2 kwietnia 2002 r.
w sprawie walunków technicznych. .jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U' z 2002 l' Nr 75'

$7. l. Pojemn;ki do gromadz€nia

poz. 690 Ż późn. zm.).
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2' Micjsca pub];lzne takic jak drogi publiczne. ciągi piesz. jezdne, przystanki konunikacii' parki są przez
$4aścicieli lub przedsiębiorĆólv uŻytkujących tereny komunikacji pub]iczne| oborviązkowo \łT/posażone ń' kosŻe
uliczne' Żgodnie z następuj4cymi Zasadami:

na

l)

przystankacb komunikacji publicznej kosŻe nalezy lokalizorvać

prz}stankowcj.

a

jeślijej nie ma to

w

sąsiedŻ,I$,ie oznaczenia przystanku;

wielkość koszy Ulicznych zoslała określona w$6ust.

2)

odpadóW.
$

l

pkt

4i

w

uzalcżniona

odległościbliskie'j wiacie

jesl od nagromadzania

się

8. ]. Ultzymywan;e pojonników do gromadz€n;a odpadów kommalnych w odpowiedninl stanie sanitamyll.

por74dkowym

;

technicznynr nalezy do obowiązków właścicielanieruchomości.

2' Pojemniki/kontenely

do gromadzłnia odpadów nalezy utrzym},Nać w odpowicdni stanic

w szczególności poprzez poddanie ich czyszczeniu w miarę potrzeb'

sanitarnym

dostosowanie $'ielkości zbiomika bezodptywowego na nieczrstości
s 9. wlaściciel nieruchomości
ciekłe do ilości osób korŻyslających',apewnia
z tych urŻądzeń' w taki sposób by opróŹnianic było LoniecŻnc lllc ijŻęśCitj niz
raz w tygodniu beŻ dopuszczen;a do prŻepełnienia' podobnie pźepuslowośćprzydomowej oc4Szczalni ścieków
musi zostać doslosowana do ilościosób korzystających Żtego urządzenia w sposób zapewniający u7yskanie
prawidłowego stopnia icb ocŻyszĆzania okrcślonego w przepisach odrębnych'

Rozdział.l.
częstotliwośći Śposób pozb}.wania Śię odpad6ł komunalnych i ni€czystości cic}łch z torenn nieruchomości
oraz ter€nów prz€znac7-onych do ułtku publicznego
|j l0. I. odpady komunalne z terenu nic.uchomośoi' Da których zamieszkują micszkańcy ora7 nieĄrchoności.
na których znajdują się donkj letn;skowe ]ub inne nieruchomości wykorzystywanc na cclc rckrcacyjno_
wypocz-ynkowe' wykor-ystywa.e jedynie prŻez częśćroku naleŻ], usuwać z-godnje Z Żalvlierdzon}m

harmonogramem wywozu odpadów z częstolliwością\łynikającą z pojcmności poiennikół,. wolków do zbierania
odpadów i wymaganiarni sanitarnyni'
2. L]stala się następujący sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

l) odpady komunalne 7-nieszane należy unieszczać w pojemnikach lub \ł workach ipr7ygotowac do odbioru
prŻezjednostkę \\}nt oŻową raz w miesiącl];

2)

selcktywnie zebrane odpady komunalne z papieru, Żebrane łącznie odpady zt\orzyw sżucnych, mctali
opakowań wielonateriało\łych oraz odpady ze Szkła naleą/ umiesŻczać oddzielnie w workach lub
w pojemnikach i ptzygotować do odbioru przezjednostkę wywoŻową raz na dwa miesiące ztym' że w okresie
od czerwca do siery.ia z częstotliwością miesięczną ]ub doslatczać do punklu selekt}wnego zbierania odpadó\Ą'
i

komunalnych;
3)

odpady komunalne ulcgai4le biodegradacji

wlyn

możlitvości;ch

na

opakowania ulegające b;odęgradacji, odpady ziclonc
kżewy) mozna poddal
procesowi kompostowania 7' przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku brakl
(usunięte chwasty' wygrabione Iiście,skosŻona lrawa' \łycięte galęuie dr7ew! pr2rycięle

kornpostowania

miejscu pŻez właścic'clanicluchomości-

naleŹy glomadz'ć w pojenniku lub w worku i przygolować do odb;olu pŻezjednostkę \ływozową raz na d\ła
micsiące Ż lym' że w oklesie od czerwca do sielpnia z częstotliwościąmiesięczną. lub dostarczać do punktu
se]cklywnego zbierania odpadółv komunalnych;

4)

eble i inne odpady $ielkogabarytowc. uuŻyty Sprzęt elektryczny i elektroniczny oftL. zL]Żyle opony naleŻy
wystawiać w okrcślonydzjeńjeden raz na pół roku podczas zbiórkj objazdowei lub sukcesywnie doslarczać do
punktu selekty'\łnego zbierania odpadów kolnunalnych;

5)

zuz}tc batef;e i akunrulatory nalezy przekaŻywać

do

punktów zbiórki baterii

6) przeterminolvane

Ieki na]eży przekauywać sukcesywn;e do punktu selektylvnego 7iierania

komurralnych lrrb do pulrktów zb;órki Zorganjzowanych w aptckach na lefenie Cminy Ży!no;
7) przetcrminowane

komunł1Dych;

Id:

zorganiz-owanych

w sŻkołach' przeds7łolach na terenie gminy oraz urzędzie gm;ny lub sukcesywnie dostalczać do puDklu
se1ektywnego 7bierania odpadów konunatnych;
odpadów

chemikalia nalezy sukcesywnie dostarczać do punktu Selektywnego zbierania odpadów
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8)odpady bu{jowlane j rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy dostarczać do punk1u selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

]. odpady komunalne, o których mowa w Ltst. 2
prŻez jednostkę wywozową poprzez wystawienie ich:

pkl

1_4

wlaściciel nicruchomości przygotowuje do odbioru

a) w punklach gromadzenia odpadów na terenje osiedli bloków wielorodzinnych'
b)

w

punktach Zbiórk; odpadów zlokalizowanyoh w ob.ębie nieruchomośc; zabudowanych budynkiem

wielolokalowym,

c) poza teren nierucho mości .'ed no lub kilkurodz;nnej przy drodze dojazdowej lub w pergoiach śnietnikońfch. do
któ.ych zapewn;ony jest swobodny dojazd.
4. częstotliu'ośćusuwania odpadów komuna]nych z terenów przeznac7onych do uŻytku pubIicznego nalczy
doslosować do s'rybkości zapełn;ania się kosŻy w tak; sposób' aby nie dopuścićdo ich pr7€pełniałia
i wysypywania się odpadów.

s 11. właścicieIenicruchomośc;' na których nie zamiesŻkują nieszkańcy, a powslają odpady komunalne

przekazują odpady podmiolowi odbieĄącemu odpady na podstawie zawatej z nim ulnowy'

$ 12. właścicielenieruchomości wyposazonych w zbiornjki bezodplywowc są Żobowiązani oplóŻniać .je
częslotliwością zapewn;ającą njcdopuszczenie do ich przepełnienia, bądŹ wy]ewania na powierzchnie terenu.
gwaranLując zachowanie czysiości i porządku na terenie nieruchomości.

z

Rozdział 5.

Inn€ łTmagania wynika'iące z woj€wódzkiego

planu gospodarki odpadami

{i13.Z zastr7eżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie pŹez Właścicielinieluchoności na

terenie nieruchomości, do której posiada fytul plawny' konpostowanja odpadów ulegających biod egradacj i'

s 14. Podm;oty prowadzące dŻiałalnośćw zakesie odbierania odpadów komunaInych obowiązane są
infblmować właścicielillieruchomości o obowiązkach selektywiego Żt]ierania wybranych rodzajów odpadów'
Rozdział 6.
obowiązki osób utPł'mujących zwier,Ęta domorłe' mających ns cclu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążIiwościąd|a ludzi przŁd zaŃeczyszczŁn|em t€renów prz€znaczonych do wŚpólnego Ułtku

i inne zwierzęta donowe są zobowiązanc do spmwowania w}aściwej opiek;
szczególności niepozostawiania ich bez doznl|' jeŻeli zlvierzę nic najduje się
w pom;eszczeniu Zamkniętym ]ub na terenic ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodziclne wydoslanie
się z nje8o'
s 15. 1' osoby utrŻymujące psy

nad 1}nj zwierzętami'

rv rymw

2' osoby ufrzymujące zwicrŻęla domowe zobowiązuje się doI
]) wyposa7cnia Żwierzęcia

w

obrożę, a w przypadku ras psów uŻnawalych za agresywnc

2)w miejscaoh plzeznaczonych do Wspólnego
agresywną lub

w

uż,ytku pIowadzen;a psa na smyczy,
inny sposób zagraż.ającego otoczeniu - w nałoŹonym kagańcu;

a

_

w

kaganiec;

psa ras) uŻn]\Ąanej Zo

3) natychnriastowego usuwańia' przęz osoby utrzymującc zwierzęta domowe, zanjec7'yszczeń pozostawionYch

pźezle zwierzęla, zawyjątkiem

osób n;ewidomych, korzystających

z

psów przewodnikó\ł.

3. osobom ułŻymującym zwierzęta domowe Żabra]ria się:
1) Wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości' stańowiącej własnośćwłaścicicla]^Vierzęcia' a w

budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania;

ż) zl"lniania psnu /c 5ln)c,,) |o,,a ogrud,,eniem:

3)wprowadzaniazwierzą1domowychnate.enyprzcznaczonenaplacegierizabaw.piaskownicdladz;eci'
$ 1ó. osoby utrzyn1ujące zwierzęta domowe winny rłykarywaó szczególną dbałośćo 1()' aby nie zaklócaĘ one
w sposób c;ągly iuciąŻliwy spokoju mieszkańców przeŻ uciązliwą emisję nieczystości, hałasórv i odolów oraz ich
utrzyrnanie nie nafuszało przepisów higienicZno sanitarnych powszechnie obowiĘzujących$ 17. l. obowiązek ustlwania padłych zwierząt domowych spoczywa na właściciclu7wicrzęLia.
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2. wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich p.zedsięb;orcom świadczącymusługi odbioru
iunieszkodliw'ania zwłok zwierzęcych iposiadających stoso\me zezwo]en;e w zakresie gospodarki odpadami

weterynaryjnynli.

$ l8. Szczcg&owc zasady poslępowanja
uchwała Rady Crniny ŻYtno'

Ż bezdomnyni

zwiefzętami na terenie gminy reguluie odfębna

wymagania dotyczące utrzym$łania zwier7Ąt gospodaNkich na t€renach wylączonych z produkcji
rolniczej' w tym takż zakazu ich utrzymywania na okr€ś|oDych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
s 19. ]. Zwierzęta gospodarskje mogą być utrzynywane na lerenach wyłączonych z produkcji rolniczei
pomieszczeniach
1!
zarnkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mog}y przedostać się na dfogi. tereny
publiczne i przeznaczone do \łspólnego uŹ}'lku' Ulrzynanie zi\rjerząt nię może powodowaó uoiąŻliwości,
w szczególności Zapachowych (odory) dla współuŹytkowników nieluchoności o.az uą/tkowników
lrieruohomości sąs;ednich'

w

2' Wytwarzane w trakcje utrzymania ŻWieruąt gospodarskich odpady i nieczystości nalezy glomadzić
miejscu nie stwarzająoym uciązliwościw korzystaniu z posesji sąsiednich'
3' Zabrania się trzymania zw;erząt gospodarskiclr

w

budynkach wielorodzinnych.

1' właścicielepadłych zwietąt gospodarskich są uobowiązani do ich przekauywania do punktów usu$ania
i unieszkodliwiania padłych zwierząt ]ub przedsiębiorcom świadcuącym ushlgi odb;oru j unieszkodliwiania Zw1ok
zlvier79cych i posiadaiącYch stosowne zezwolenie.

Rozdział 8.
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacli i t€rminy jej przeprowadzcni8
s 20. l. Wlaścicicle nieruchomośoi obowjązani są do stałego tępieniagryŻonj w obrębie swojej nieruchomości.

2' Deratyzację pŹeprowadŻa się w terminach od l marca do 31matca lub od lpździernika do
3lpazdziem'ka, w ilościi według instrukcji stosowania danego prepamtu (a takue w innych termi|ach_
w prrypadku wys!ąpienia takiej potrzeby)'

'i::;"$#b,*"

ld:
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