Uchwała Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu,
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVIII/49/2012
Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk” (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1004).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców gminy przez:
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczenie na stronie
internetowej gminy Jedlińsk.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady
Aneta Żurowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JEDLIŃSK
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk, zwany
dalej Regulaminem, określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jedlińsk.
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
z późn. zm.);
b) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości
zdefiniowanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach tj.: także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
c) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady zdefiniowane
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. odpady powstające
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowy;
d) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to selektywne zbieranie
zdefiniowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. zbierania
w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego
przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i takimi samymi cechami;
e) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające
biodegradacji zdefiniowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj.
odpady które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów;
f) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady zielone zdefiniowane
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. odpady komunalne
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów
z czyszczenia ulic i placów;

g) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne,
które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę
w typowych pojemnikach na odpady;
h) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się frakcje odpadów
komunalnych pochodzących z remontów i z rozbiórek wykonywanych we
własnym zakresie z wyłączeniem: azbestu, smoły, papy, styropianu
budowlanego;
i) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć
zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne;
j) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to nieczystości ciekłe
zdefiniowane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach tj.: ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
k) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez zbiorniki bezodpływowe
zdefiniowane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach tj.: instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
l) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe
zdefiniowane w ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj.:
zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza;
m) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie
zdefiniowane w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich tj. koniowate, bydło, jeleniowate, drób,
świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe,
n) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się
przez to zlokalizowane na terenie gminy, specjalnie do tego przygotowane
i wyposażone obiekty, do których mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać
wyselekcjonowane odpady.
§3
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
3) zarządców dróg,
4) wykonawców robót budowlanych,
5) właścicieli lub opiekunów zwierząt,
6) osoby korzystające z terenów publicznych,
7) jednostki organizacyjne Gminy Jedlińsk.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§4
1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk zapewniają
utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające
z ustawy oraz poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów
komunalnych zgodnie z Rozdziałem III niniejszego Regulaminu,
2) umożliwienie odbioru zgromadzonych odpadów w dniach określonych
w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie pojemników lub
worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości
lub udostępnienia w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy nie później
niż do godz. ustalonej w harmonogramie,
3) uprzątanie na bieżąco błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego według następujących
uwarunkowań:
a) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez
odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych,
b) zanieczyszczenia usuwane z chodnika winny być zgromadzone w sposób
umożliwiający swobodne korzystanie z niego,
c) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na
jezdnię.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do:
1) koszenia traw, usuwania chwastów, opadłych liści z terenów własnych
nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej,
2) uprzątania terenu w przypadku rozbiórki budynku lub zakończenia budowy,
3) usuwania nawisów śnieżnych z okapów, rynien i innych części obiektów
budowlanych,
4) oznaczenia nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym
z ulicy miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości,
5) utrzymania nieruchomości położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego
(chodników, dróg) w stanie nieutrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa
drogowego tj. usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń,
6) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
7) zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych
oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie
Wójta Gminy w tym zakresie oraz udzielania jednostkom wywozowym informacji
w zakresie pojemności zbiornika bezodpływowego dla ustalenia treści w/w
umowy,
8) zgłaszania do prowadzonej przez Wójta Gminy ewidencji o posiadanym
zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie
wynikającym z przepisów odrębnych.
§5
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi mogą być wykonywane wyłącznie na terenie własnej nieruchomości oraz
przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 1 i 2:
1) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą
obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżąca eksploatacją pojazdów,
2) mycie i naprawy pojazdów mogą odbywać się pod następującymi warunkami:

a) nie powodują uciążliwości dla osób korzystających z nieruchomości
sąsiednich,
b) nie spowodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a powstające ścieki
nie będą bezpośrednio odprowadzane do wód i gleby oraz kanalizacji
deszczowej.
§6
Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, popiołu i żużlu,
odpadów roślinnych, odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych,
żrących i wybuchowych, a także innych odpadów wytworzonych w związku
z działalnością gospodarczą,
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych,
3) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych i z innych nieruchomości, do
koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli,
4) wypalania traw i spalania pozostałości roślinnej na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna
nie zawierających substancji niebezpiecznych w sposób nie powodujący
uciążliwości, jak również nie naruszający odrębnych przepisów,
5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi,
6) opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez właścicieli
nieruchomości,
7) odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów melioracyjnych, cieków
wodnych lub bezpośrednio do gruntu bądź też do innych odbiorników lub
mediów nie przeznaczonych na ten cel,
8) indywidualnego wywozu i wysypywania odpadów, szczególnie w miejsca do tego
nieprzeznaczone,
9) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów
suchych i nieczystości ciekłych,
10) mycia samochodów na nieruchomościach lub częściach nieruchomości, które
służą do użytku publicznego,
11) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
12) tworzenia dzikich „wysypisk”, tj. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie
przeznaczonych,
13) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia
placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, tablic informacyjnych, wiat,
przystanków, roślinności itp.
§7
Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie
nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej winno być zgodne
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

§8
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów.
Określa się zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
1) papier i tektura,
2) szkło i opakowania szklane,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metale,
6) odpady zielone,
7) odpady ulegające biodegradacji,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) przeterminowane leki,
10) chemikalia (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach itp.)
11) odpady wielkogabarytowe,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) popiół i żużel.
Odpady papieru i tektury, szkła i opakowań szklanych, tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych oraz metali należy zbierać w workach zgodnie z § 9
Regulaminu.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach
ustawionych na nieruchomości.
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy zbierać i gromadzić
w przydomowych kompostownikach w sposób i w miejscu nie stwarzającym
uciążliwości dla otoczenia. Odpady zielone mogą być też przekazywane przez
mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zużyte baterie i akumulatory należy bezpośrednio przekazywać do punktu
selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Dodatkowo zużyte baterie
i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w placówkach
oświatowych oraz w budynku Urzędu Gminy.
Przeterminowane leki należy przekazywać do stałych punktów zbiórki
zlokalizowanych na terenie apteki, punkcie aptecznym oraz placówkach ochrony
zdrowia (wykaz punktów dostępny na stronie internetowej www.jedlinsk.pl).
Chemikalia (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach itp.) właściciel
nieruchomości przekazuje bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane
będą tzw. metodą „wystawki” (zgodnie z harmonogramem odbioru). Odpady te
mogą być też przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

10. Zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony właściciel
nieruchomości przekazuje bezpośrednio do punktu selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne wytworzone
w wyniku remontów prowadzonych we własnym zakresie (niewymagających
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty)
należy zbierać selektywnie do worków lub pojemników i dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
12. Odpady budowlane i remontowe, nie stanowiące odpadów komunalnych oraz
odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem
zorganizowanym przez Gminę Jedlińsk. Pozbywanie się tych odpadów odbywa się
na koszt właściciela bądź wykonawcy robót budowlanych, za pośrednictwem
uprawnionego przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy. Odpady budowlane i remontowe
należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach
uniemożliwiających pylenie.
13. Popiół i żużel należy gromadzić w workach oraz przekazywać przedsiębiorcy
zgodnie z harmonogramem odbioru. Odpady te mogą być też przekazywane przez
mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
14. Odpady zebrane selektywnie odbierane są zgodnie z harmonogramem.
15. Odpady zbierane w punkcie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych są
przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie od mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych.
16. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany jest
w Jedlińsku, ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk. Regulamin przyjmowania odpadów
i godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej gminy tj. www.jedlinsk.pl.
ROZDZIAŁ IV
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
1.

2.

§9
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) na terenie nieruchomości:
a) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
b) kontenery o pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3.
2) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej i drogach publicznych:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l.
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych zapewni gmina Jedlińsk za pośrednictwem
przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych tj. do 4 osób pojemniki 120 l, a dla gospodarstw
zamieszkałych powyżej 4 osób dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l.

3.
4.

Ustala się, iż pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna wynosić od 60 l do
120 l.
Do selektywnego gromadzenia oraz odbioru odpadów komunalnych należy
stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) worek niebieski – papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe,
b) worek żółty – tworzywa sztuczne oraz metal,
c) worek zielony – szkło i szkło opakowaniowe,
d) worek czarny – popiół i żużel.

§ 10
Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (zbieranych nieselektywnie):
1) dla zabudowy jednorodzinnej wiejskiej – 60 l na mieszkańca,
2) dla działek wykorzystywanych, jako rekreacyjne - co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l na każdą nieruchomość w okresie użytkowania
nieruchomości,
3) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,
4) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,
5) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak, co
najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10
zatrudnionych,
8) dla domów pomocy społecznej, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,
9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej
jednego pojemnika 120 l na odpady.
§ 11
Dla cmentarzy ustala się minimalne pojemności pojemników do zbierania
odpadów:
1) pojemnik 1100 litrów z tworzywa sztucznego lub
2) kontener metalowy o minimalnej pojemności 7 m3.
§ 12
Właściciele zarządcy lub użytkownicy miejsc publicznych, takich jak drogi
publiczne, ciągi handlowo-usługowe, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki,
place itp., są zobowiązani wyposażyć je w kosze uliczne, według następujących zasad:
1) kosze na przystankach komunikacji należy lokalizować w bliskości wiaty
przystankowej, a w przypadku jej braku - w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku,
2) wielkość koszy ulicznych została określona w §8,
3) kosze uliczne należy ustawić w ilości wynikającej z natężenia ruchu pieszego.

§ 13
Do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zabranych tam odpadów
zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli
w pobliżu obiektu nie ustawiono koszy ulicznych. Kosze te należy ustawić przy obiekcie
handlowym.
§ 14
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do
użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na
śmieci o pojemności określonej w §9 i systematycznego ich opróżniania, nie
dopuszczając do ich przepełniania.
§ 15
Zobowiązuje się jednostki prowadzące działalność handlową, usługową,
gastronomiczną, produkcyjną, zarządzających przystankami komunikacji zbiorowej,
organizatorów imprez masowych do zabezpieczenia przy zarządzanych obiektach
pojemników na odpady, w miarę potrzeb publicznych toalet oraz niezwłoczne usuwanie
zgromadzonych odpadów i nieczystości ciekłych.
§ 16
Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałych znajdują się pomieszczenia,
w których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady (punkty usługowe,
sklepy itp.) to właściciele tych nieruchomości zobowiązani są wyposażyć je w
dodatkowe pojemniki o odpowiedniej pojemności oraz zawrzeć z przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta gminy
osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych.
§17
Ustala się standardy utrzymania pojemników przed ich odebraniem przez
przedsiębiorcę oraz miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki oraz
miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości,
2) pojemnik powinien być nieuszkodzony i przykryty pokrywą,
3) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,.
§ 18
Pojemniki i inne urządzenia na odpady komunalne powinny być ustawione
w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jaki i dla pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości dla
mieszkańców nieruchomości oraz sąsiednich nieruchomości.

ROZDZIAŁ V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
1.

2.

§ 19
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu,
2) odpady zbierane selektywnie – jeden raz w miesiącu,
3) popiół i żużel w okresie od 1 października do 30 kwietnia – jeden raz
w miesiącu,
4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa
razy w roku.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – minimum raz na dwa
tygodnie,
2) odpady selektywnie zbierane z częstotliwością zapewniającą ich niezaleganie na
nieruchomości.

§ 20
Powstające na nieruchomościach zamieszkałych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne, metale i szkło),
3) odpady wielkogabarytowe,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) popiół i żużel,
odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości przez firmę, z którą gmina posiada
podpisaną umowę na odbiór tych odpadów. Selektywnie zebrane odpady określone
w ppkt od 2 do 5 mogą być również przekazywane we własnym zakresie przez
właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Selektywnie zebrane na nieruchomościach zamieszkałych odpady:
1) zielone,
2) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (np. opakowania po farbach,
rozpuszczalnikach itp.),
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia
drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe
oraz gruz betonowy i ceglany),
5) zużyte opony samochodowe z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 tony,
właściciele nieruchomości we własnym zakresie przekazują do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
3. Szczegółowy sposób pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów
z nieruchomości zamieszkałych określono w §8 ust. 3–16 Regulaminu.
1.

1.
2.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§ 21
Odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej winien odbywać się
z częstotliwością uzależnioną od potrzeb, w porozumieniu z podmiotem
uprawnionym.
Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami
zobowiązani są usuwać odpady codziennie. Odpady z targowisk winny być usuwane
niezwłocznie po zakończeniu handlu.
§ 22
Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
i osadów z oczyszczalni przydomowych ustala właściciel nieruchomości
z podmiotem uprawnionym, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika
i występowania procesów gnilnych. Sposób odbioru, transport i zrzut ścieków nie
może powodować uciążliwości dla mieszkańców i zagrożenia dla środowiska.
Minimalne pojemności zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinny
być dostosowane do liczby osób korzystających ze zbiornika natomiast
przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości
osób korzystających z oczyszczalni – w sposób zapewniający uzyskanie stopnia
oczyszczenia ścieków określonego w przepisach odrębnych.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania odbioru
nieczystości ciekłych (lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków) poprzez
okazanie umowy i dowodów płacenia za taką usługę.
Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowe
oczyszczalnie muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.
Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości należy przekazać do:
1) stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlińsku,
2) stacji zlewnej Oczyszczalni Miejskiej w Lesiowie.
Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale Rady Gminy
Jedlińsk Nr XV/31/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakie winien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
ROZDZIAŁ VI
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

1.

2.

3.

§ 23
Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich
ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom
odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o.
w Radomiu jako instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów
komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.
Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o.
w Radomiu jako instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów oraz do wytwarzania z nich produktu

4.

5.

o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
spełniającego wymagania określone przepisami prawa.
Wyznacza się składowisko odpadów w m. Radom – Wincentów, jako instalację do
składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych.
W przypadku awarii w/w instalacji lub braku możliwości przyjmowania odpadów
z innych przyczyn wyznacza się inne obiekty – zgodnie z WPGO dla Mazowsza.
ROZDZIAŁ VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

1.

2.

§ 24
Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są
zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są
trzymać je na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i wykluczający swobodny dostęp osób trzecich.

§ 25
Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do stałego
i skutecznego nadzoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi poprzez:
1) wyprowadzanie psów na tereny użyteczności publicznej i tereny przeznaczone
do wspólnego użytku tylko na smyczy, a w przypadku psów ras uznanych za
agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny również w kagańcu,
2) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję
opanowania psa w chwili jego rozdrażnienia,
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do
wspólnego użytku, a w szczególności: z ulic, chodników, placów, terenów zieleni
itp.
1.
2.
3.

§ 26
Zwierzęta pozostawione bez opieki, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do
schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina Jedlińsk ma podpisaną
stosowną umowę.
Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami
ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego
leczenia.
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje
odrębna uchwała Rady Gminy w Jedlińsku w sprawie uchwalenia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

§ 27
W przypadku pogryzienia ludzi przez psa lub kota osoba utrzymująca je, ma
obowiązek (niezależnie od tego czy poddane było szczepieniu) doprowadzić zwierzę do
lecznicy weterynaryjnej w celu poddania go obserwacji. Wyniki obserwacji zwierzęcia
osoba ta zobowiązana jest udostępnić osobom poszkodowanym i upoważnionym.
ROZDZIAŁ VIII
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 28
Na ternach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość
utrzymywania zwierząt gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem posiadania
pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych dla zwierząt spełniających wymogi
przepisów odrębnych oraz jeżeli wszelkie uciążliwości dla środowiska związane
z utrzymaniem zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której
znajdują się zwierzęta.
§ 29
Zobowiązuje się właścicieli do prowadzenia chowu w sposób niestwarzający
uciążliwości dla osób trzecich, poza strefami ochrony bezpośredniej ujęć podziemnych
wód dla potrzeb komunalnych oraz gromadzenia odpadów pochodzących od tych
zwierząt w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
§ 30
Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt
odpadów i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby,
2) utrzymywanie w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich,
3) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych,
4) usuwanie i unieszkodliwianie padliny zgodnie z odrębnymi przepisami
weterynaryjnymi,
5) padłe zwierzęta przekazywać uprawnionym firmom.
ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 31
Obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące obszary:
a) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu
artykułami spożywczymi,
d) tereny składowania odpadów,
e) tereny przemysłowe, zakłady pracy i inne tereny, na których zostanie
stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne.

1.

2.

§ 32
Obowiązkową deratyzację właściciele obiektów winni przeprowadzać dwa razy
w roku:
a) deratyzacja wiosenna w kwietniu każdego roku,
b) deratyzacja jesienna we wrześniu każdego roku.
W przypadku występowania gryzoni poza okresem określonym w pkt 1. deratyzację
należy przeprowadzać również doraźnie.
§ 33
Właściciele nieruchomości dokonują deratyzacji na własny koszt.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.

§ 34
Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
sprawuje Wójt gminy Jedlińsk poprzez działania Referatu Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Gruntami, innych uprawnionych pracowników Urzędu Gminy
w Jedlińsku oraz jednostki organizacyjne gminy.
Kontrole przestrzegania wymagań zawartych w Regulaminie powierza się
uprawnionym przez Wójta pracownikom Urzędu Gminy.
Kontrolę przestrzegania obowiązków określonych Regulaminem może prowadzić
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska lub
Państwowa Inspekcja Sanitarna na podstawie przepisów odrębnych.

§ 35
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

