
UCHWAŁA NR XXI/151/12
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków. 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) po zasięgnięciu 
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Rada Gminy Fałków uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla zapewnienia skutecznej ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi wprowadza się 
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/34/2007 z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Fałków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie w terminie 14-tu dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/12 

Rady Gminy w Fałkowie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Regulamin utrzymania c zystości i porządku na terenie gminy Fałków 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

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

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

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru 
i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów 
opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych; 

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym 
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków; 

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: 
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz 
powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.; 

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

e) 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, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

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 przedzagrożeniem 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. 
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2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym przepisy: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach           
( Dz. U. z 2012 r. poz. 391); ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243ze zm.); 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tekst jednolityDz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.) 

§ 2. 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; 

2) nieruchomości- należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie z art. 46 § l kodeksu cywilnego, część 
powierzchni ziemi stanowiącej odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane 
lub część takich budynków. 

3) właścicielach nieruchomości- należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 
wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające realizować obowiązki w zakresie 
utrzymania czystości i porządku 

4) właścicielu lokalu- w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali oraz posiadający 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3 lub prawo odrębnej własności lokalu 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych; 

5) korzystający z lokalu- posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu 
o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin 
utożsamiony z terminem dysponujący lokalem; 

6) budynek mieszkalny jednorodzinny- to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. 
powierzchni całkowitej budynku zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

7) zabudowa jednorodzinna- to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz 
z budynkami garażowymi i gospodarczymi 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; 

8) zabudowa wielorodzinna- zabudowa, 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; 

9) zabudowa zagrodowa— to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w rym w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

10) budynek użyteczności publicznej- to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny 
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie; 

11) zbieraniu odpadów- zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach, rozumie się przez to każde działanie, 
w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 
przygotowanie ich do transportu domiejsc odzysku lub unieszkodliwiania; 
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12) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów- należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy, 
z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające 
wyselekcjonowane odpady sprzed domów; 

13) odpadach komunalnych- należy to rozumieć odpady, w rozumieniu ustawy o odpadach dnia 27 kwietnia 2001 
r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 

14) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 
wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, 
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych; 

15) odpadach ulegających biodegradacji- należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu 
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów miedzy innymi odpady roślinne i gałęzie powstające przy 
pracach pielęgnacyjnych i uprawowych w ogródkach, parkach, uprawach rolniczych i sadowniczych: 

16) odpadach opakowaniowych- należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, 
szkła i wielomateriałowe np. kartony po sokach pitnych, itp. 

17) odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych -rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących 
z remontów, budów i rozbiórek, takich jak: gruz betonowy i ceglany, zbite tynki, elementy pokrycia 
dachowego itp. z wyjątkiem odpadów zawierających azbest, które są odpadem niebezpiecznym 

18) odpadach niebezpiecznych- rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych 
w rozumieniu Katalogu odpadów i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 
r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), a więc np. baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, 
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, 
opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące 
z domu, itd. 

19) nieczystościach ciekłych- należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo 
w zbiornikach bezodpływowych, 

20) zbiornikach bezodpływowych- należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, 

21) harmonogramie- należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy 
Fałków dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę; 

22) przedsiębiorcach- należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym, w art. 
7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia; 

23) chowie zwierząt- rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 
tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

24) zwierzętach domowych- należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt, co 
odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde 
zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymania przez człowieka w szczególności w jego otoczeniu 
domowym dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa; 

25) zwierzętach gospodarskich- należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych 
i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki, 
strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane oraz inne zwierzęta w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich ze zm.; 

26) zwierzętach bezdomnych- należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale pozostawały. 
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do 
utrzymania czystości i porządku na terenie tych nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki (w tym worki foliowe) w celu gromadzenia odpadów 
komunalnych. 

2. Powstające na nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane są selektywnie 
„u źródła” w następujących frakcjach odpadów: 

a) papier i tektura, 

b) szkło bezbarwne i kolorowe, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe (opakowania po płynnej żywności), 

f) odpady ulegające biodegradacji. 

3. Powstające na nieruchomości zamieszkałej nie wymienione w ust. 2 odpady tj. 

a) przeterminowane leki, i chemikalia, 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

e) metal, 

f) zużyte opony 

g) odpady zielone - sezonowo, 

h) popiół - sezonowo, 

gromadzone są w sposób selektywny oraz przekazywane doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- 
zwanym dalejPSZO,prowadzonym przez podmiot wybrany przez gminę. 

4. Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe niepodlegające obowiązkowi 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym gromadzone są na terenie nieruchomości 
w kontenerach i usuwane na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości przez podmiot wybrany przez 
gminę. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia lub 
pozwolenia na budowę usuwane z nieruchomości na zlecenie i koszt właściciela. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązanisą do podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji, a w 
przypadku braku kanalizacji, do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 
lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

2. Przyłączenie nieruchomości do nowej 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 

3. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 
zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub odbioru osadów 
z przydomowych oczyszczalni ścieków z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Fałków. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania sposobu i częstotliwości korzystania 
z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez pobranie, przechowywanie 
i okazywanie na żądanie Gminy dowodów wykonania tych usług poprzez uprawnione jednostki. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania dowodów, o których mowa w ustępie 4 przez 
okres 1 roku kalendarzowego, po upływie roku, w którym usługi były wykonywane. 
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6. Na żądanie Wójta Gminy Fałków właściciel nieruchomości jest zobowiązany stawić się w Urzędzie Gminy 
z dowodami wymienionymi w ustępie 5 i okazać je uprawnionym przez Wójta pracownikowi Urzędu. 

4. W przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych 
w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

a) utrzymywania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenach budowanych zgodnie 
z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego lub Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Fałków w stanie wolnym od zachwaszczenia, w tym niszczenia 
roślin powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 

b) utrzymywania rowów melioracyjnych, odwadniających przy drogach w stanie drożności 
i wykoszenia, 

c) usuwanie suchych drzew i krzewów oraz drzew i krzewów zagrażających zdrowiu i życiu – po uprzednim 
uzyskaniu zgody Wójta Gminy Fałków z terenów nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodniki, drogi) w celu utrzymania ich w stanie nie utrudniającym 
bezpiecznego korzystania z pasa drogowego, 

d) 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 (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na częściach 
nieruchomości służących do użytku publicznego lub położonych wzdłuż ich nieruchomości poprzez: 

a) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego w tym z chodników, dojść do budynków, dojść do punktów gromadzenia odpadów oraz podjazdów 
położonych wzdłuż należącej do nich nieruchomości; uprzątniecie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się 
niezwłocznie w dniu powstania, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb, 

b) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego 
z chodników, dojść do budynków, dojść do punktów gromadzenia odpadów oraz podjazdów położonych wzdłuż 
należącej do nich nieruchomości w taki sposób, aby nie powodowało szkód w mieniu, nie utrudniało ruchu i nie 
zagrażało przechodniom i pojazdom,z zachowaniem możliwości odpływu wody. 

c) podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza myjniami, jest dozwolone pod 
warunkiem, że wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i zagrożeń dla środowiska. 
W wyniku mycia ścieki nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi jest 
dozwolona, gdy zakres wykonywanej naprawy związany jest z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod warunkiem, że 
nie powoduje zanieczyszczeń w postaci smarów, olejów i innych ropopochodnych środków oraz zanieczyszczenia 
otoczenia i zagrożeń dla środowiska. 

Rozdział 3.

Warunki prowadzenia procesu kompostowania w przydomowych kompostownikach 

§ 8. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, na terenie, której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady 
zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania do PSZO. Dopuszcza się gromadzenie 
odpadów zielonych na terenie nieruchomości, w przypadku kompostowania odpadów zielonych na potrzeby 
własne. 

§ 9. W przydomowych kompostownikach właściciel nieruchomości może kompostować następujące odpady: 

1) miękkie części uprawianych roślin, 

2) ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, 

3) odpady po owocach i warzywach, 
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4) obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, 

5) resztki produktów mleczarskich, 

6) fusy po herbacie i kawie 

7) skorupki od jajek. 

8) popiół z drzewa, węgla drzewnego lub torfu. 

§ 10. Do kompostowania nie należy przeznaczać: 

1) kości, mięsa, 

2) zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, tłuszczy, 

3) tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych, 

4) popiołu z węgla kamiennego, 

5) materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki 
organiczne). 

§ 11. 1. Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik określa Rozporządzenie 
Ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002, Nr 75, poz.690 ze zm.). 

2. Kompostowany materiał należy przesypywać warstwą gleby i wapna. 

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości 
w odpowiednią liczbę pojemników (w tym worków) do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość 
osób z nich korzystających, ilość odpadów przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w § 19 oraz 
częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych. 

2. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
zamieszkałej służą spełniające normy techniczne pojemniki wolnostojące 
o pojemności minimum 120 l. Pojemniki powinny być wyposażone w kółka oraz szczelnie zamykaną klapę. 

3. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
zamieszkałej zabudowanej budynkami wielolokalowymi służą pojemniki wolnostojące, które zapewniają 
pojemność stanowiącą minimum iloczyn 120 litrów i liczby lokali w tym budynku. 

4. Do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na nieruchomości zamieszkałej służą spełniające normy 
techniczne worki o pojemności 120 l w następującej kolorystyce: 

a) kolor niebieski – papier i tektura, 

b) kolor żółty – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 

c) kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe, 

d) brązowy - odpady zielone ulegające biodegradacji 

5. Do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości zamieszkałej zabudowanej 
budynkami wielolokalowymi służą spełniające normy techniczne worki do selektywnej zbiórki o pojemności 120 l 
w następującej kolorystyce: 

a) kolor niebieski – papier i tektura, 

b) kolor żółty – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 

c) kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe, 

d) brązowy - odpady zielone ulegające biodegradacji 
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6. Odpady typu PET oraz odpady z tworzyw sztucznych należy trwale zgnieść aby zachować zmniejszoną 
objętość 

7. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych oraz na innych niż drogi publiczne 
nieruchomościach służących do użytku publicznego przeznaczone są kosze spełniające normy techniczne, w ilości 
dostosowanej do natężenia ruchu i zapewniającej utrzymanie porządku i czystości, o pojemności minimum 35 
litrów. 

8. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych służą specjalistyczne spełniające normy techniczne 
pojemniki wolnostojące o pojemności dostosowanej do zamawiającego. 

§ 13. 1. Pojemniki, worki i kontenery na odpady komunalne należy ustawiać na nieruchomości 
w miejscach i w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest mycie i dezynfekcja pojemników w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz do roku na jego koszt. W razie uszkodzeń pojemnika właściciel jest zobowiązany do jego 
wymiany. 

4. Kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych przy drogach publicznych winny być rozmieszczone 
na przystankach komunikacyjnych. 

5. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego np. placówki 
oświatowe, handlowe, gastronomiczne, usługowe i inne, należy stosować pojemniki lub kosze spełniające 
standardy techniczne w ilości dostosowanej do natężenia ruchu i zapewniającej utrzymanie porządku i czystości. 

5. Kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach służących do użytku publicznego 
powinny być umieszczone w miejscach o dużej koncentracji ruchu 
w szczególności przy wejściu i wyjściu z obiektu. 

6. Kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być umieszczane w miejscu możliwie najbliższym 
miejsca ich wytwarzania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla otoczenia. 

§ 14. Ustala się sposób pozbywania i odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenów nieruchomości: 

a) właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest umieścić pojemniki i worki 
z odpadami w miejscu wyodrębnionym, ułatwiającym dostęp do pojemników oraz dostępnym dla pracowników 
podmiotu uprawnionego do ich odbioru, 

§ 15. Zabrania się: 

a) gromadzenia w pojemnikach (w tym workach) przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te 
na jakie przeznaczony jest pojemnik, 

b) gromadzenia w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gruzu budowlanego 
i rozbiórkowego, popiołu oraz odpadów zielonych, 

c) umieszczania w pojemnikach (w tym workach) na odpady komunalne, odpadów nie pochodzących 
z gospodarstw domowych, w tym odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i odpadów 
niebezpiecznych, 

d) spalania odpadów, 

e) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych 
właścicieli. 

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 16. 1. Odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych „u źródła” 
z nieruchomości zamieszkałych dokonuje systematycznie podmiot wybrany przez gminę, zapobiegając 
przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z częstotliwością 
nie rzadziej niżjeden raz w miesiącu. 
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2. Odbioru odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe 
dokonuje podmiot wybrany przez gminę zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem, jednak 
nie rzadziej niżraz na roklub właściciel nieruchomości samodzielnie przekazuje do PSZO. 

3. Odpady komunalne tj. metale, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte 
opony, odpady zielone i popiół właściciele nieruchomości mają obowiązek samodzielnie przekazywać do PSZO, 
z częstotliwością dostosowaną do swoich potrzeb. Odpady zielone i popiół, których wytwarzanie charakteryzuje się 
sezonowością przekazywane są: 

a) od maja do października - sezon odbioru odpadów zielonych, 

b) od listopada do kwietnia - sezon odbioru popiołu. 

4. Częstotliwość opróżniania koszy do gromadzenia odpadów komunalnych przy drogach publicznych oraz na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich 
odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 

5. Kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być opróżniane po ich całkowitym wypełnieniu 
niezwłocznie. 

6. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez uprawnione podmioty 
z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być 
zależna od ilości zużytej wody. 

7. Zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane z osadów ściekowych przez 
wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie,z częstotliwością zapewniającą prawidłowe 
funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i gospodarowaniem odpadów są 
zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2018 uchwalonego 28 czerwca 2012 r. uchwałą Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 18. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 
są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów. 

§ 19. 

Na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-
2018, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 28 czerwca 2012 r. nr XXI/360/12 przyjmuje się 
miesięczną normę wytwarzania odpadów komunalnych przez statystycznego mieszkańca Gminy Fałków w ilości 
20 kg, z których 10 kg to odpady zmieszane, zaś pozostałe 10 kg to odpady zbierane selektywnie. 

Rozdział 7.

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

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

a) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, 
jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego, 

b) utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się 
w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach, 

c) wykonywania wymaganych szczepień ochronnych. 
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2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej 
na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzi. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, które w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami 
domowymi ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia 
w schronisku. 

§ 21. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy 
i w kagańcu. 

2. Na nieruchomości służącej do użytku publicznego może obowiązywać zakaz wprowadzania zwierząt. W tym 
celu umieszcza się stosowne oznaczenie. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników. 

3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy 
w Fałkowie. 

§ 22. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 

a) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do 
użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki, ulice, obiekty rekreacyjno – 
sportowe i zieleńce. 

b) przestrzegania zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. 

c) przestrzegania zasad określonych w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, który reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Fałkowie. 

§ 23. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą koszty związane z ich schwytaniem w razie ucieczki, 
dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia w schronisku. 

Rozdział 8.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

§ 24. 1. Na terenie Gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, (w rozumieniu przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) z wyłączeniem : 

a) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz 
działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

b) przydomowego chowu drobiu, pszczół i królików na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 
wolnostojącymi. 

c) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej na prywatnych posesjach 
jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany : 

a) prowadzenia chowu w taki sposób, aby ta działalność nie powodowała zanieczyszczenia otoczenia i nie 
zagrażała środowisku (hałas, odory), 

b) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

c) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, z zakresu ochrony środowiska oraz z zakresu ochrony 
zwierząt; 

Rozdział 9.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni lub 
insektów. 

2. Do zwalczania gryzoni i insektów należy używać preparatów ogólnie dostępnych posiadających wymagane 
certyfikaty. Wykonanie deratyzacji powinno być powierzane specjalistycznym firmom. 
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3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni lub insektów, stwarzających zagrożenie sanitarne, należy 
dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy Fałków. Wójt Gminyw porozumieniu z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej 
przeprowadzenie. 

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 26. 1. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków. 

2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt poprzez 
działania funkcjonariuszy policji oraz uprawnionych pracowników Urzędu Gminyw Fałkowie. 

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zapisanej 
w art. 10 ustawy 

4. Postępowanie w takich sprawach prowadzone jest według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia. 
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Uzasadnienie

Potrzeba uchwalenia nowego Regulaminu wynika z postanowień art. 22 ust. 2 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) zgodnie z którymi, obecnie obowiązujący na terenie Gminy Regulamin, traci 
moc obowiązującą dnia 31 grudnia 2012 roku. Regulamin ustala przede wszystkim nowe zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi, wskazuje rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zbieranych na 
nieruchomościach i rodzaje odpadów przekazywanych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Zwiększa zakres obowiązków kompetencji i obowiązków na gminie. Przedstawione dane dotyczące rocznej 
ilość odpadów komunalnych wytwarzanychw gospodarstwach domowych przez jednego mieszkańca i skład 
morfologicznego przyjęto na podstawie „Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Świętokrzyskiego” 
2012-2018 w ilości 240 kg, miesięczną 20 kg, z których 10 kg to odpady zmieszane, zaś pozostałe 10 kg to 
odpady zbierane selektywnie. Przy założeniu, że jeden mieszkaniec miesięcznie wytwarza 20 kg odpadów 
komunalnych, w tym 10 kg odpadów zmieszanych a średni ciężar pojemnika 120 l, wypełnionego odpadami 
zmieszanymi to ok. 30 kg (na podstawie danych od przedsiębiorców), w 3-osobowym przeciętnym 
gospodarstwie domowym należy umieścić 1 pojemnik na odpady zmieszane odbierany jeden raz w miesiącu 
oraz worki na odpady zbierane selektywnie odbierane jeden raz w miesiącu. Wobec powyższego, podjęcie 
przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne. 
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