
UCHWAŁA NR XXIV/160/2013
RADA GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz, 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, 228)Rada Gminy Kiełczygłów po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów ( Dz. Urzędowy 
Województwa Łódzkiego z dnia 20 lutego 2007 r. Nr 37, poz. 339 ). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/160/2013 

Rada Gminy Kiełczygłów 

z dnia 20 marca 2013 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na Terenie Gminy Kiełczygłów 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych oraz zbierania odpadów niebezpiecznych takich jak: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, jak również: zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów biodegradowanych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papier; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone; 

7) przeterminowane leki; 

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 
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9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlano-rozbiórkowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady komunalne zmieszane.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 powinny być odbierane i zbierane w sposób określony w rozdziale 
3 niniejszego Regulaminu.

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w rozdziale 3, pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób 
opisany w niniejszym Regulaminie; 

3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie opisanym w rozdziale 
3 Regulaminu; 

4) niezwłocznego oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota 
i innych zanieczyszczeń; 

5) obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego; 

6) usuwanie na bieżąco nawisów (sopli) z okapów, rynien, i innych części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu 
stwarzających zagrożenie dla przechodniów, realizując w ten sposób zapis § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.);

§ 4. 1. Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego ze 
śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika (przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości). 

2. Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego 
zastosowania. 

3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem 
postanowień §21 ust. 2. 

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

5. Obowiązki określone w ust. 1-3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów zobowiązanych 
do oczyszczania chodników.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, 
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania 
w sposób nie dopuszczający do przepełnienia. 

2. Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się piaskownica dla dzieci, regularna wymiana piasku 
i zabezpieczenie przed dostępem psów i kotów należy do właścicieli nieruchomości.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji.
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych; 

2) gdy naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

3) gdy naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dl właścicieli działek sąsiednich; 

4) zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych.

3. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych oraz 
parkach i lasach.

§ 7. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych w przypadku braku sieci 
kanalizacyjnej lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie. 

§ 8. Przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia 
przekazania jej do eksploatacji, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

§ 9. 1. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, 
w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. 2007 Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.). 

2. Gromadzenie obornika na podłożu utwardzonym.

§ 10. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, 
zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przy 
użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów 
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach. 

§ 11. Oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego 
nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czytelny wygląd. 

§ 12. Utrzymanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach w stanie drożności i ich wykaszanie. 

§ 13. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, w przepustach, przejściach itp. 

§ 14. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, powstałych 
w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków. 

§ 15. Umieszczanie, w razie potrzeby, plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów itp. na urządzeniach i w 
miejscach do tego celu przeznaczonych. 

§ 16. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 

§ 17. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 6 i 7 niniejszego 
Regulaminu. 

§ 18. Zgłaszanie Gminie, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę. 

§ 19. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach 
nieprzeznaczonych do tego celu; 

2) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
przez właścicieli nieruchomości; 

3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 
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4) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, 
w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego; 

5) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

6) zajmowania pasa drogowego (chodników, poboczy, jezdni, rowów przydrożnych) w celu składowania 
odpadów lub materiałów budowlanych bez uzyskania wymaganej zgody zarządcy drogi zgodnie z przepisami 
ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); 

7) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.

§ 20. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach 
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie. 

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one gromadzone 
w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy 
odrębne (ustawa o odpadach).

§ 21. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie 
danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych 
lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub miejscach. Szczegółowe zasady postępowania z tymi 
odpadami określają przepisy odrębne (ustawa o odpadach). 

§ 22. 1. Pojemniki na odpady komunalne właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany ustawić 
w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób 
nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich. 

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym, na równej 
powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed gromadzeniem się błota i zastoisk wodnych. 

3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. 

4. Obowiązki określone w ust. 1-3 dotyczą także urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady na drogach publicznych 
i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 23. 1. Odpady komunalne, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego regulaminu powinny być zbierane 
i odbierane łącznie jako odpady suche. 

2. Odpady suche, szkło i odpady komunalne zmieszane powinny być zbierane w pojemnikach określonych 
w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu i odbierane przez firmę wywozową.

§ 24. 1. Bioodpady należy zbierać w pojemnikach i przekazywać firmie wywozowej z uwzględnieniem ust. 
2 niniejszego paragrafu. 

2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość kompostowania lub wykorzystania bioodpadów na 
własne potrzeby np. jako karma dla zwierząt. Kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości w zakresie 
przykrych zapachów. Muszą być zachowane warunki sanitarne dla procesu fermentacyjnego.

§ 25. Odpady wielkogabarytowe w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są: 

1) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji raz w roku; 

2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 26. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest: 

1) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji raz w roku; 

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt, w ilości 
nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu; 

3) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 27. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić: 

1) w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla 
uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej; 
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2) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową 
w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów; 

3) w indywidualnych pojemnikach w zabudowie jednorodzinnej; 

4) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 28. Pozostałe odpady określone w §3 ust. 1 należy zbierać i przekazywać samodzielnie do PSZOK.

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 

§ 29. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w typowe pojemniki służące do gromadzenia 
odpadów komunalnych. Pojemniki muszą spełniać normę EN-840. 

§ 30. 1. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,06 m3 (60 l ); 

2) w obiektach użyteczności publicznej- pojemniki o pojemności od 0,12 m3 (120 l); 

3) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych od 0,02 m3 (20 l); 

4) na cmentarzach - dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach KP-7 (7m3); 

5) w przypadku prowadzenia robót budowlano – rozbiórkowych właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić 
firmie wywozowej konieczność podstawienia pojemnika służącego do gromadzenia odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia powyższych robót.

2. Segregowane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 0,06 m3 (60 l) do 0,24m3 (240 l); 

2) w gniazdach ogólnodostępnych pojemniki na szkło o pojemności od 1,5 m3 (typ IGLO), pojemniki na 
tworzywa sztuczne od 2,5 m3 (typ SIATKA); 

3) w obiektach użyteczności publicznej o pojemności od 0,12 m3 (120 l).

3. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych, ujednoliconych o wyróżniających je kolorach. Pojemniki o innych kolorach dla odpadów 
przeznaczonych na: 

1) odpady suche; 

2) bioodpady; 

3) szkło; 

4) odpady komunalne zmieszane; 

5) szkło kolorowe (pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych); 

6) szkło bezbarwne (pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych); 

7) pojemnik z siatki – tworzywa sztuczne (pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych).

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych: 

1) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej 
od 1 osoby do 6 osób – stały zestaw pojemników do selektywnej zbiórki: 

- pojemnik 0,12 m3 (120 l) na odpady komunalne zmieszane, 

- pojemnik 0,24 m3 (240 l) na odpady suche, 

- pojemnik 0,12 m3 (120 l) na szkło.

2) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 0,08 m3 na mieszkańca stosując na nieruchomości zamieszkałej 
powyżej 6 osób – stały zestaw pojemników do selektywnej zbiórki: 
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- pojemnik 0,24 m3 (240 l) na odpady komunalne zmieszane, 

- pojemnik 0,24 m3 (240 l) na odpady suche, 

- pojemnik 0,12 m3 ( 120 l) na szkło.

5. W uzasadnionych przypadkach można na wniosek właściciela zmniejszyć lub zwiększyć pojemność 
pojemników na danej nieruchomości. 

6. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia zobowiązani są dostosować 
pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do 
miesięcznego cyklu odbioru: 

1) dla szkół wszelkiego typu – 3 litry na każdego ucznia i pracownika; 

2) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 l na lokal; 

3) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników; 

5) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności 110 l na odpady 
zmieszane.

7. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, gorącego popiołu 
i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów 
z działalności gospodarczej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 31. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

3. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru, tworzywa sztucznego, metalu 
i opakowań wielomateriałowych co najmniej raz na miesiąc. 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na miesiąc. 

5. Opakowania szklane odbierane będą nie rzadziej niż raz na kwartał. 

6. W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych – ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania 
musi być zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych odpadów. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej raz 
w roku. 

8. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej raz 
w roku. 

9. W sytuacji, gdy powstaną odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą zostać 
załadowane do większego pojemnika. Właściciel nieruchomości dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio 
wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 
godzin. 
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10. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano – 
remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia 
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu administracji budowlanej; odpady nie spełniające 
tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została 
w wyniku przetargu, który wygrał.

§ 32. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są 
zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz 
przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. 

§ 33. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa 
w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety, przenośne w ilości 
jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on 
dłuższy, ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej na każde następne 4 godziny trwania 
imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników 
i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich. 

§ 34. 1. Nieczystości ciekłe powstające na terenie nieruchomości, nieodprowadzane do sieci kanalizacji, 
powinny być gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikających z przepisów odrębnych, 
w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, 
a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

3. Na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości 
zawiera umowę z przedsiębiorcą, który otrzymał zezwolenie Wójta Gminy Kiełczygłów na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych. Właściciel nieruchomości korzystając 
z usług przedsiębiorcy, opróżnia zbiornik bezodpływowy z częstotliwością gwarantującą, zabezpieczenie go przed 
przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi i wód 
podziemnych. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winna być dostosowana do 
ilości zużywanej wody, określonej na podstawie wskazań wodomierza oraz pojemności zbiornika bezodpływowego 
w trybie uniemożliwiającym rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie. 

4. Dowody wywozu nieczystości właściciel winien przechowywać przez okres 2 lat. 

5. Właściciele nieruchomości posiadający oczyszczalnie przydomowe pozbywają się osadów ściekowych 
zgodnie ze specyfikacją techniczną.

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

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 36. 1. Według KPGO 2010-2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 
2013 r.; 

2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.; 

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, 
aby nie było składowanych: 

a) w 2013 r. więcej niż 50%, 

b) w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 
2014r.; 
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5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak 
papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego 
pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 
roku.

2. Inne cele wynikające z WPGO.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę osób trzecich przed zagrożeniem 

lub uciążliwością oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 37. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 38. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone, pod warunkiem, że pies będzie prowadzony na 
smyczy, zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy pies ma nałożony kaganiec w miejscach mało 
uczęszczanych pod warunkiem, że opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem, 

b) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 
z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na 
żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych i straży miejskiej zaświadczenia 
o przeprowadzonym szczepieniu, 

c) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych 
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości 
stanowi inaczej, postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, 
chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej, 

d) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji gdy 
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za 
agresywne, 

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich i odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem, 

f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, 
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do 
zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, 

g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 
domowych.
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Rozdział 7.

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 39. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, 
pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków 
sanitarno-higienicznych. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 1 zobowiązani są przestrzegać 
zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 40. Właściciele budynków jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzenia na terenie nieruchomości 
deratyzacji w miarę potrzeby. 

§ 41. W przypadku wystąpienia znaczącego zwiększenia się populacji gryzoni, stwarzającego zagrożenie 
sanitarne, Wójt Gminy Kiełczygłów określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji w drodze zarządzenia wyznaczając termin jej przeprowadzenia.
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