Załącznik do
Uchwały Nr XVII/ 181/2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 28 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW
Rozdział I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów:
a) papier i tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) szkło,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia,
j) zuŜyte baterie i akumulatory,
k) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) zuŜyte opony.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 lit. a – d mogą być zbierane
i odbierane łącznie jako odpady suche.
§ 2. Błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia z części nieruchomości słuŜących do
uŜytku publicznego moŜna pryzmować na krawędzi chodnika lub przylegającym do
chodnika pasie zieleni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moŜliwe jest wyłącznie na
terenach niesłuŜących do uŜytku publicznego, jeŜeli powstające ścieki
odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych.
§ 4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi
moŜliwa jest pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach
do tego przeznaczonych.

Rozdział II
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 litrów;
2) kontenery o minimalnej pojemności 1000 litrów;
3) worki wykonane z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 15 litrów;
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów.
§ 6. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane
w naleŜytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym poprzez okresowe
czyszczenie i dezynfekowanie w miarę potrzeb.
§ 7. 1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych naleŜy ustawić w miejscu dostępnym dla korzystających
z tych urządzeń oraz dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów
komunalnych.
2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych
oraz na innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego w ilości
dostosowanej do intensywności i specyfiki ruchu pieszych.

Rozdział III
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego
uŜytku publicznego
§ 8. 1. Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady pozostałe po
wyselekcjonowaniu odpadów suchych (mokre odpady komunalne) naleŜy zbierać
razem w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych.
2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 zbierane są
w następujący sposób:
1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie
jednorodzinnej:
a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
zbierane są razem w workach,
b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w workach;
2) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie
wielorodzinnej do 7 lokali włącznie:
a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
zbierane są razem w pojemnikach lub workach,
b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub workach;
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3) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie
wielorodzinnej powyŜej 7 lokali:
a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
zbierane są razem w pojemnikach,
b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być:
a) przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
b) kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeŜeli nie powoduje
to uciąŜliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) pochodzące z gospodarstw domowych przeterminowane leki naleŜy
przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
6) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zuŜyte opony,
pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, naleŜy
przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
7) zuŜyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych naleŜy:
a) przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady,
b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
8) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach
domowych naleŜy:
a) przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów,
b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być przekazywane przez
mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych
moŜna dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 9. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku publicznego musi następować
w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości.
2. Odbiór mokrych odpadów komunalnych oraz odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niŜ raz w tygodniu,
z zastrzeŜeniem ust. 3.
3. Dopuszcza się odbiór mokrych odpadów komunalnych oraz odpadów
niesegregowanych (zmieszanych):
1) z
terenu
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi - nie rzadziej niŜ raz na 2 tygodnie;
2) z terenu nieruchomości wielorodzinnych do 7 lokali włącznie – nie rzadziej niŜ
raz na 2 tygodnie;
3) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne - nie rzadziej niŜ raz na 2 tygodnie;
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4. Odbiór odpadów suchych oraz wyselekcjonowanych: papier i tektura,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niŜ
raz w miesiącu.
5. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych – nie
rzadziej niŜ raz na 2 tygodnie.
§ 10. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposaŜonych
w zbiorniki bezodpływowe powinno odbywać się z częstotliwością uzaleŜnioną od
ilości wytworzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając
ciągłość uŜytkowania zbiornika.
2. Usuwanie nieczystości z koszy ulicznych odbywa się z częstotliwością nie rzadszą
niŜ raz na dwa tygodnie.
Rozdział IV
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać
ich ilość, a takŜe podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom
odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt zobowiązani
są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę
z miejsc przeznaczonych do uŜytku publicznego.
§ 13. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy,
a agresywnego dodatkowo w kagańcu.
2. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa
z uwięzi pod warunkiem, Ŝe pies jest w kagańcu i pod bezpośrednim nadzorem
właściciela lub opiekuna.

Rozdział VI
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie zabudowy
wielorodzinnej.
§ 15. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są
czynić to w taki sposób, aby nie pogarszało to warunków sanitarnych
i porządkowych otoczenia.
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Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Deratyzacji podlegają zabudowane obszary, na których znajdują się
następujące obiekty:
1) węzły cieplne i przyłącza;
2) urządzenia kanalizacyjne;
3) korytarze i pomieszczenia piwniczne;
4) zsypy i komory zsypowe;
5) osłony śmietnikowe;
pomieszczenia produkcyjne i magazyny
2. Deratyzację przeprowadza się w terminach; od 1 do 31 marca i od 1 do 30
listopada.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak
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