
UCHWAŁA NR LI/364/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierza Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju, Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

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

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

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości;

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

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia 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 terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

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

6. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia;

7. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.);
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2. regulaminie - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Kazimierza Wielka”;

3. harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy 
Kazimierza Wielka dotyczący częstotliwości odbioru odpadów zależny od rodzaju, miejsca ich wytworzenia 
oraz wytwórcy, ustalany przez podmiot uprawniony w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Kazimierza 
Wielka i przekazywany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

4. punkt selektywnego zbierania odpadów – należy przez to rozumieć wyznaczone przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Kazimierza Wielka miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;

5. przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, posiadającego wpis do prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta 
i Gminy Kazimierza Wielka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transporcie nieczystości ciekłych;

6. odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje rozmiary 
i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach lub workach, przeznaczonych do zbierania 
odpadów;

7. odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady inne niż niebezpieczne, 
pochodzące z drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę, prowadzonych samodzielnie 
przez właściciela.

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

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) przeterminowane leki i chemikalia,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony,

11) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

2. Z terenu nieruchomości odbierane są w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów komunalnych: 
papier i tektura, szkło, metale wraz z tworzywami sztucznymi i opakowaniami wielomateriałowymi, odpady 
ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe wraz z zużytymi 
oponami.

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są w sposób umożliwiający ich 
selektywne odebranie następujące rodzaje odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe. 
Ponadto punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje również pozostałe frakcje, o których 
mowa w ust. 1.
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4. Warunkiem przyjęcia odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest okazanie 
dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu oraz 
sporządzenie stosownego oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

5. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady zielone, mogą je przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub dokonywać kompostowania takich odpadów na własne 
potrzeby.

6. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można dostarczyć tylko te odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady 
nie spełniające tej definicji podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną 
w wyniku umowy z podmiotem uprawnionym.

7. Odpady, pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1, należy 
zbierać oddzielnie jako zmieszane odpady komunalne.

8. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach.

9. Nie spalanie na powierzchni ziemi odpadów, poza suchymi odpadami roślinnymi - drewnem, czystym 
papierem i tekturą do celów rekreacyjnych, pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich oraz nie naruszania odrębnych przepisów.

§ 4. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego powinno 
odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę 
zaistniałych potrzeb.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników, należy gromadzić w miejscu nie powodującym zakłóceń 
w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie 
nieruchomości nie służącym do użytku publicznego pod warunkiem, że wykonywane jest na utwardzonej ich 
części, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją dozwolona jest na terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych 
oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstałe odpady zostaną zagospodarowane 
zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych ustala się 
następujące rodzaje pojemników i ich minimalną pojemność:

1) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy Kazimierza Wielka to:

a) worki o pojemności od 60 do 120 l,

b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,

c) pojemniki typu „dzwon”, o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji;

2) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych to:

a) worki o pojemności od 60 do 120 l,

b) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 50 l,

c) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,

d) kontenery na odpady (KP 5, KP 7) o pojemności 5 do 7 m3.
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2. W celu określenia ilości pojemników ustala się średnią, miesięczną ilość wytwarzanych 
niesegregowanych odpadów komunalnych dla:

1) nieruchomości zamieszkałych – 30 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na każdą 
nieruchomość;

2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) obiekty użyteczności publicznej, poza wymienionymi w pkt b – 10 l na każdego pracującego lecz 
nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na obiekt,

b) szkoły i inne placówki oświatowe – 15 l na każde dziecko, ucznia i pracownika lecz nie mniej niż 
1 pojemnik 120 l na każdy obiekt,

c) obiekty handlowe – 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na 
obiekt,

d) lokale gastronomiczne – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na 
obiekt,

e) inne obiekty związane z działalności gospodarczą – 10 l na każdego pracującego, lecz nie mniej niż 
1 pojemnik 120 l na obiekt,

f) dla ogródków działkowych 20 litrów na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 
31 października.

g) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

3. Ilość oraz pojemność pojemników i urządzeń do nieczystości ciekłych musi być indywidualnie 
dostosowana do liczby osób, częstotliwości i sposobów pozbywania się ich z nieruchomości.

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki i worki 
odpowiadające rodzajowi gromadzonych odpadów.

2. Worki, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać następujące wymogi:

- materiał: tworzywo sztuczne o odpowiedniej grubości, zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu,

- pojemność: 60 – 120 l.

3. Ustala się następujące kolory pojemników i worków, o których mowa w ust. 1:

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) zielony – z przeznaczeniem na szkło;

3) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal;

4) brązowy – z przeznaczeniem na komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji oraz na odpady zielone;

5) czarny – z przeznaczeniem na odpady zmieszane.

§ 8. 1. Rozmieszczenie pojemników na nieruchomości należy dostosować do wymagań przepisów prawa 
budowlanego w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422).

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady, rozstawionymi na drogach publicznych powinna być 
dostosowana do panującego na danym terenie natężenia ruchu pieszych. Na przystankach komunikacyjnych 
należy ustawić co najmniej jeden kosz w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku. Kosze powinny 
uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych 
.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów przez wystawienie pojemników lub worków na 
chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 10. 1. Ustala się n/w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości:

1) odpady segregowane:

a) na obszarach wiejskich – 1 raz w miesiącu,

b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej – 2 razy w miesiącu,

c) w mieście w zabudowie wielorodzinnej – minimum 1 raz w tygodniu;

2) odpady niesegregowane:

a) na obszarach wiejskich – 1 raz w miesiącu,

b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej – 2 razy w miesiącu,

c) w mieście w zabudowie wielorodzinnej – minimum 2 razy w tygodniu;

3) przeterminowane leki i zużyte baterie systematycznie do specjalnych pojemników usytuowanych na terenie 
gminy lub gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) chemikalia i akumulatory – dostarczane według potrzeb właścicieli do gminnego punktu zbierania 
odpadów lub do punktów ich sprzedaży;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczane według potrzeb właścicieli do gminnego punktu 
odbioru odpadów. Dopuszcza się oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do 
punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu;

6) meble i odpady wielkogabarytowe – dostarczane według potrzeb właścicieli do gminnego punktu odbioru 
odpadów lub dwa razy w roku odbiór z nieruchomości według harmonogramu;

2. Ustala się n/w częstotliwości odbioru odpadów z terenów komunalnych przeznaczonych do użytku 
publicznego:

1) z koszy ulicznych – min 2 razy w tygodniu;

2) z placu targowego – na zgłoszenie prowadzącego targowisko;

3) z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy;

4) z punktów handlowych i usługowych – min raz w miesiącu.

3. Organizatorzy imprez masowych – zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz 
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych na terenie nieruchomości oraz 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinno następować systematycznie z częstotliwością 
gwarantującą, by nie dopuścić do przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, 
jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, a opróżnianie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków – 
z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 11. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania 
obejmujące:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów;

2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
uciążliwości dla osób trzecich.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 
swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, psy muszą być prowadzone na smyczy, natomiast psy 
uznawane za psy rasy agresywnej oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie, także w nałożonym kagańcu;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.

4. Nieruchomość, na której zwierzęta domowe przebywają swobodnie powinna być ogrodzona 
i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren. Zabronione 
jest:

1) pozostawianie zwierząt bez dozoru, jeżeli nie są one należycie uwiązane lub nie znajdują się 
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się ich 
na zewnątrz;

2) wprowadzania do placówek handlowych, gastronomicznych lub innych obiektów wspólnego lub 
publicznego użytku, na tereny placów gier i zabaw dla dzieci (z wyjątkiem psów przewodników osób 
niewidomych).

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, budownictwo przemysłowe.

§ 14. 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane pod następującymi warunkami:

1) zwierzęta należy utrzymywać we właściwych warunkach sanitarnych i zoohigienicznych;

2) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te 
zwierzęta.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania nieczystości powstałych podczas 
prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych.
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3. Właściciele i posiadacze zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, 
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego 
żywienia;

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się dwa razy w roku w terminach:

1) od 1 do 30 kwietnia;

2) od 1 października do 30 listopada

§ 16. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta 
i Gminy Kazimierza Wielka określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
dodatkowe obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. Traci moc Uchwała Nr XXVII/263/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 
2012 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Kazimierza Wielka”.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Wątek
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