
UCHWAŁA NR XXX/164/2012
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r poz.391), po zaciągnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Rada Gminy w Rytwianach uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rytwiany w brzmieniu załącznika do 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/164/2012

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 19 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RYTWIANY 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne . 

§ 1. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany, zwany dalej "Regulaminem", określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

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

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

- papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

- tworzywa sztucznego, 

- metalu 

- szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła 

- ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych z ogrodów i parków; 

2) 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. 

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

4) 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 rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

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

2) 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 wynikaj  ących z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przedzagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenówprzeznaczonych 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. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) PSZOK - należy rozumieć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujący się miejscowości 
Kłoda, przy ul. Długa 117, 

2) Stacji zlewnej - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalniach ścieków 
służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia 
z którymi uprawniony podmiot posiada podpisaną stosowną umowę; 

3) ZSEE - rozumie się przez to zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. żelazko. lokówka, golarka, 
suszarka) pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest 
podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne 
w rozumieniu przepisów o odpadach; 

4) urządzeniach należy rozumieć worki z tworzywa sztucznego o pojemności do 120l , pojemniki o pojemności 
od 120l do 800l, kosze uliczne służące do zbierania odpadów komunalnych 

5) właścicielu nieruchomości należy przez to rozumieć odpowiednio: 

- mieszkańców Gminy Rytwiany oraz inne osoby przebywające na terenie Gminy 

- właścicieli, posiadaczy i zarządców nieruchomości, 

- właścicieli, punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych itp., 

- wykonawców robót na terenie budów, 

- zarządców dróg, 

- zarządców ogródków działkowych 

- organizatorów imprez o charakterze publicznym 

- przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

i usuwania nieczystości ciekłych. 

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

§ 3. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i innych, na których powstają odpady komunalne oraz na terenach 
budowlanych wykonawcy robót zobowiązani są do: 

1. selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów stosując podział na następujące frakcje: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) plastik, 

4) metal, 

5) niesegregowane zmieszane odpady komunalne; 

2. wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników lub worków służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych zwanych dalej urządzeniami; 

3. utrzymania w należytym stanie higieniczno - sanitarnym miejsc lub pomieszczeń gdzie ustawione są na 
nieruchomości urządzenia do gromadzenia odpadów ; 

4. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej; 

5. przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do 
eksploatacji; 
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6. przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość przed 
wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą 
wymagania określone w odrębnych przepisach; 

7. w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – wyposażenia 
w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone 
w odrębnych przepisach; 

8. uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku 
publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, niezwłocznie po opadach i w miarę 
potrzeby; 

9. uprzątania z połaci dachowych warstw zalegającego śniegu i lodu, niezwłocznie po opadach i w miarę 
potrzeb, jak również usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości; 

10. likwidowania śliskości na drogach publicznych, wewnętrznych, ulicach, placach w okresie mrozów 
i opadów śnieżnych; 

11. niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali lub budynków; 

12. utrzymywania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia; 

13. utrzymywania rowów odwadniających w stanie drożności oraz ich wykaszanie; 

14. utrzymywania nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie 
wykoszonym; 

15. usuwania przez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, 
podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania w budynkach wielolokalowych; 

16. dbania o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń; 

17. oznaczenia nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych 
z numerem porządkowym nieruchomości, oraz nazwą ulicy. 

§ 4. 

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie przy zachowaniu następujących 
warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do zbiornika bezodpływowego, 
a następnie opróżnianie go zgodnie z niniejszym regulaminem, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonej i utwardzonej części nieruchomości oraz przy użyciu środków 
ulęgających biodegradacji, 

3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu. 

§ 5. 

Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą 
gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie. 

§ 6. 

Na terenie gminy, w celu zachowania zasad utrzymania czystości i porządku, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska 

1. zabrania się: 

1) spalania gumy, tworzyw sztucznych, odzieży, mebli, liści i innych odpadów komunalnych na powierzchni 
ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, 

2) wypalania traw, 
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3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń do zbierania odpadów, wyposażenia placów 
zabaw, urządzeń przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy 
infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, lamp 
oświetleniowych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, znaków drogowych i roślinności, 

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

5) naklejania plakatów, reklam, ogłoszeń, wykonywania napisów lub rysunków na elewacjach budynków, wiatach 
przystanków autobusowych i innych obiektach stanowiących własność komunalną, 

6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu, 

7) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt, 

8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych, w szczególności na obrzeża lasów, do rowów 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub w inne miejsca służące dla potrzeb użyteczności publicznej, 

9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, 

10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, 

11) odprowadzanie płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników na nieczystości 
ciekłe, 

12) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, które nie spełniają wymagań przepisów 
w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.), 

13) gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, i innych odpadów 
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z działalności gospodarczej, 

14) wyrzucanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz urządzeń innych 
właścicieli. 

2. dopuszcza się: 

1) spalanie w instalacjach grzewczych budynków odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę 
oraz papier i tekturę nie zawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii, itp., o ile nie jest 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

2) w zabudowie jednorodzinnej i w gospodarstwach rolnych oraz na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się 
unieszkodliwianie bioodpadów poprzez kompostowanie w sposób nie stanowiący uciążliwości dla otoczenia. 

3) wykorzystanie odpadów: gruz betonowy oraz gruz z rozbiórek i remontów, gruz ceglany odpady materiałów 
ceramicznych do utwardzenia powierzchni terenów w sposób uniemożliwiający pylenie 

4) wykorzystanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji do skarmiania zwierząt domowych 

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

nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 7. 

1. Każda nieruchomość winna być wyposażona w urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, które należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. 

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy to: 

1) worki o pojemności do 120lz tworzywa sztucznego: 

- niebieski z przeznaczeniem na makulaturę, 

- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metal, 
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- zielony z przeznaczeniem na szkło, 

- czarny na odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych, 

Worki powinny spełniać następujące wymagania: 

- powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jaki i rozciąganie, 

- powinny posiadać mocny i trwały zgrzew, 

- powinny posiadać napis informujący jakie odpady należy w nich umieszczać; 

2) pojemniki o pojemności od 120 l do 240 l: 

- niebieski z przeznaczeniem na makulaturę ; 

- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne + metal; 

- zielony z przeznaczeniem na szkło; 

- czarny na odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych; 

3) pojemniki o pojemności do 1100 l ustawiane w miejscach publicznych w tzw. gniazdach 

lub pojedynczo: 

- niebieski z przeznaczeniem na makulaturę; 

- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne; 

- zielony z przeznaczeniem na szkło; 

- czerwony z przeznaczeniem na ZSEE; 

- biały z przeznaczeniem na odzież używaną. 

3. pojemniki wymienione w pkt.2 i 4 powinny być: 

- odporne na niskie temperatury i nagrzewanie, 

- wyposażone w kółka, 

- wyposażone w klapę szczelnie zamykaną, 

- wyposażone w uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie 

- wyposażone (korpus pojemnika) w listwę grzebieniową umożliwiającą 

opróżnianie przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym 

- oznakowane w sposób określający jakie odpady należy w nich umieszczać. 

Dopuszcza się stosowanie pojemników bez klapy pod warunkiem umieszczenia ich w zadaszonej altance 
śmietnikowej. 

4. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do l20 l, 

2) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 

3) worki do 120 l. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne 
w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym; 

6. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do: 

1) sieci kanalizacyjnej, 

2) zbiorników bezodpływowych, 

3) oczyszczalni przydomowych, 
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7. Zbiornik bezodpływowy musi być dostosowany do liczby osób stale lub czasowo przebywających na terenie 
nieruchomości, której dany zbiornik służy, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz 
w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Przy czym przyjmuje się zużycie wody według wodomierza lub 
jako równe 3m3 / osobę/miesiąc. 

8. Dla obiektów nie posiadających wodomierza przyjmuje się zużycie wody stosując normy zapisane 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody (Dz. U. z 2002r Nr 8 poz.70) 

§ 8. 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się tworzenie wspólnych miejsc do gromadzenia odpadów 
komunalnych, do których zostanie zapewniony łatwy dostęp dla pracowników odbiorcy odpadów. 

1) Miejsce ustawienia pojemników winno posiadać równą i utwardzoną nawierzchnię zabezpieczoną przed 
zbieraniem się wody i błota oraz nie może stwarzać utrudnień dla użytkowników i właścicieli sąsiednich 
nieruchomości. 

2) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić powszechnie 
obowiązujące przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

3) Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponoszą właściciele nieruchomości. 

4) Ilość oraz wielkość pojemników musi być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów. 

5) Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzania dezynfekcji pojemników 
odpowiednio do potrzeb. 

§ 9. 

Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa 
w pojemniki i szalety w ilości dostosowanej do liczby uczestników 

§ 10. 

Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacyjne, parki, są przez 
właścicieli lub zarządców obowiązkowo wyposażane w kosze uliczne 

§ 11. 

1. Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki i inne pojemniki 
nienormatywne zapewniające zachowanie porządku i czystości oraz uniemożliwiające pylenie. 

2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym, gromadzenie zmieszanego gruzu 
budowlanego luzem. 

3. Odpady remontowe, poza granicami placu budowy należy gromadzić w osobnych pojemnikach. 

§ 12. 

Odpady komunalne wielkogabarytowe mogą być gromadzone na terenie nieruchomości wyłącznie w celu ich 
jak najszybszego usunięcia, 

§ 13. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość urządzeń do 
gromadzenia odpadów komunalnych we własnym zakresie, z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów oraz 
ilości osób z nich korzystających. 

2. Przyjmuje się, że mieszkaniec Gminy Rytwiany wytwarza rocznie 1,2 m3 odpadów komunalnych. 

3. Dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość urządzeń do gromadzenia 
odpadów ustala się w oparciu o tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów: 

Id: 43510C8A-5F27-4488-9B0D-6406011A4827. Podpisany Strona 6



a) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jedno urządzenie 
o pojemności 120 litrów, 

b) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jedno urządzenie 
o pojemności 120 litrów na lokal, 

c) dla obiektów - 20 litrów na każdego zatrudnionego pracownika, lecz nie mniej niż 120 litrów, 

d) dla szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich - 3 litry na  jedno dziecko, 10 l na 1 pracownika, jednak nie mniej 
niż jedno urządzenie o pojemności 120 litrów, 

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych 11 litrów na 1 etat - nie mniej niż jedno urządzenie 
o pojemności 120 litrów. 

f) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko. 

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

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 14. 

Z terenu nieruchomości w tym także z jej niezabudowanej części (podwórze, przejście, bramy, chodniki wzdłuż 
posesji) odpady komunalne powinny być zbierane i usuwane systematycznie. 

§ 15. 

Urządzenia w których zostały zgromadzone odpady winny być wystawione na czas wywozu przed posesje 
w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd, z zastrzeżeniem, że jeśli nie jest to możliwe – właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do dostarczenia odpadów w miejsce umożliwiające ich odbiór. 

§ 16. 

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości , z obszarów na 
których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne i terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego: 

1. odpady zmieszane – 2 razy w miesiącu zgodnie z podanym harmonogramem, 

2. odpady zbierane selektywnie makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal przynajmniej 
1 raz w miesiącu zgodnie z podanym harmonogramem, 

3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku ( 1 raz w każdym półroczu roku kalendarzowego), 
po wcześniejszym ogłoszeniu; 

- w każdym czasie odpady ZSEE małogabarytowe po dostarczeniu odpadu we własnym zakresie do czerwonych 
pojemników wrzutowych przeznaczonych na ZSEE, ustawionych w miejscowościach Strzegom i Sichów Mały’ 

- w godzinach funkcjonowania punktu wszystkie odpady ZSEE dostarczone do PSZOK , 

4. odpady wielkogabarytowe, – 2 razy w roku po wcześniejszym ogłoszeniu oraz w każdym 

czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do PSZOK w godzinach funkcjonowaniapunktu, 

5. zużyte baterie są odbierane nieodpłatnie na terenie Gminy w wyznaczonych punktach zlokalizowanych w: 

a) palcówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach), 

b) budynku Urzędu Gminy Rytwiany, 

c) instytucjach, które prowadzą zbiórkę zużytych baterii, 

d) PSZOK, 

6. zużyte akumulatory należy zostawiać w miejscu zakupu lub dostarczyć do PSZOK, 
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7. przeterminowane i niezużyte leki można nieodpłatnie oddawać do Punktu Aptecznego lub dostarczyć do 
PSZOK, 

8. odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych np: termometry, świetlówki, opakowania po 
farbach należy czasowo gromadzić w szczelnie zamkniętym worku foliowym, a następnie przekazać do PSZOK 
w godzinach funkcjonowania punktu, 

9. opakowania po zużytych środkach ochrony roślin należy zwrócić do miejsc zakupów środków lub oddać 
doPSZOK w godzinach funkcjonowania punktu, 

10. odbiór odpadów powstałych podczas remontów, wykonywanych samodzielnie przez właściciela 
nieruchomości, należy zlecić indywidualnie podmiotowi uprawnionemu, który w ramach usługi dostarcza 
odpowiednie pojemniki, kontenery oraz zapewnia ich odbiór na koszt właściciela, 

11. odzież i tekstylia można wrzucać do oznakowanych pojemników na odzież używanąrozmieszczonych 
w sołectwach na terenie gminy Rytwiany, 

12. odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi: takie jak odpady 
złomu metali, pojazdy mechaniczne wycofane z eksploatacji, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, itp. 
właściciele mogą dostarczać samodzielne i na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty 
gospodarcze. 

Informację zawierającą miejsce sprzedaży, rodzaj i ilość odpadów należy dostarczyć do UG Rytwiany 
w termie 14 dni od dokonania sprzedaży w formie dogodnej dla zgłaszającego np. telefonicznie - na tel.15 864 
79-57, e-mail ochronasrodowiska@rytwiany.com.pl lubpisemnie na adres: Urząd Gminy Rytwiany, ul. 
Staszowska 15, 

14. odpady kuchenne, roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (uschnięte 
chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) ulegające biodegradacji 
należy gromadzić odrębnie w sposób zapewniający ich selektywną zbiórkę. Można je poddać procesowi 
kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. 

1) wielkość kompostownika powinna umożliwić co najmniej roczny okres przetrzymywania w nim 
kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu. 

2) kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla innych osóbani powodować 
zanieczyszczenia sąsiednich działek. 

3) właściciel nieruchomości aby móc prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, 
ma obowiązek zgłoszenia go w Urzędzie Gminy Rytwianyul. Staszowska 15, 

4) w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, podlegają one 
obowiązkowo usunięciu do SZOK. 

§ 17. 

1. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy ustawionych w parkach i przystankach – powinno odbywać się 
w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

2. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz w placówkach, handlowo usługowych 
zlokalizowanych poza budynkami odpady należy usuwać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu . 

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 
usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

4. Na wywóz odpadów produkcyjnych nie mających cech odpadów komunalnych zobowiązuje się właściciela 
do zawarcia odrębnej umowy z podmiotem uprawnionym. 

5. Wywóz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, itp. w terminach innych niż 
ustalono w harmonogramie odbywa się odpłatnie na zgłoszenie zarządcy lub właściciela nieruchomości według 
ceny ustalonej pomiędzy właścicielem i podmiotem realizującym usługę. 
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§ 18. 

1. W przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej usuwanie nieczystości ciekłych, w tym opróżnianie 
osadników odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości w oparciu o zawartą umowę 
z podmiotem posiadających zezwolenia Wójta Gminy Rytwiany do prowadzenia działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zamówienie musi być zrealizowane 
w czasie 48 godzin od dokonania zgłoszenia. 

2. Częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności. 

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji. 

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych 
w pkt.1 i 2 . W tym celu okazują, na wezwani pracowników Urzędu Gminy Rytwiany, umowy z przedsiębiorcami, 
o których mowa w pkt.1 oraz dowody (faktury, rachunki) opłaty za te usługi. 

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w pkt.4 przez 
okres dwóch lat od daty ich wystawienia. 

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. 

1. Selektywnie zbierane odpady powinny być przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia 

2. W celu zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Rytwiany wyznacza się 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych prowadzoną przez Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Spółka z o.o w Rzędowie. 

3. Do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Rzędowe oraz 
jako instalację do zastępczej obsługi gminy w przypadku, gdy regionalna instalacja określona w pkt.2 uległa awarii 
lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn wyznacza się: 

- instalacje w Staszowie, ul. Pocieszki zarządzaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o ul.Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, 

- instalację w Zborowie ,28- 131 Solec Zdrój zarządzaną przez Zakład Usług Wielobranżowych „Hydrosvat” 
Ł.Swatek, ul.Słoneczna I6, 28-131 Solec Zdrój 

- instalację RZZO Jańczyce, 27-522 Baćkowice zarządzaną przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 
Koprzywianki, Baćkowice 86 ,27-522 Baćkowice 

- instalację w Dobrowoda ,28-100 Busko-Zdrój zarządzaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o w Busku-Zdroju ,ul.Langiewicza 25, 28 - 100 Busko – Zdrój 

- instalację Skrzypiów,28-400 Pińczów zarządzaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Spółka z o.o ul.Słabska 13,28-400 Pińczów 

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. 

§ 20. 

Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 
zwierząt. 

§ 21. 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązuje się do: 

1) wyposażenia zwierzęcia w obroże a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne – 
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w kaganiec, 

2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za 
agresywna lub w inny sposób zagrażających otoczeniu – w nałożonym kagańcu, 

3) posiadania zezwolenia Wójta Gminy Rytwiany na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, 

4) trzymania zwierząt w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym im 
samodzielne się wydostanie, z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt, 

5) oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której 
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, 

6) natychmiastowego sprzątania i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta: w miejscach 
publicznych, na chodnikach, alejkach spacerowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku. Zapis ten nie 
dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników. 

2. Zakazuje się właścicielom zwierząt domowych: 

1) wprowadzania zwierząt do placówek handlowych, gastronomicznych lub innych obiektów wspólnego lub 
publicznego użytku, na tereny placów gier i zabaw dla dzieci, przepisu nie stosuje się do psów - przewodników 
osób niewidomych, 

2) pozostawiania zwierząt bez nadzoru. 

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej. 

§ 22. 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
warunkiem: 

1) posiadania budynków gospodarskich spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) 

2) ograniczenia uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będącej jej skutkiem, do obszaru 
nieruchomości, na której hodowla jest prowadzona. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przestrzegania zapisów Rozdziału II 
Regulaminu, a ponadto do: 

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

2) składowania obornika w odległości co najmniej 5m od granicy działki na terenie płaskim, tak by odciekli nie 
mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości. 

3) Ustawianie uli z pszczołami jest dozwolone w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości i 10m od 
budynków, w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

§ 23. 

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, 
co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. 

2. Właścicieli budynków jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w miarę potrzeby. 

§ 24. 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Rytwiany określi, 
w uzgodnieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji . 
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§ 25. 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości. 

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe. 

§ 26. 

1. Nadzór i kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminusprawuje Wójt Gminy 
Rytwiany. 

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny. 

3. Postępowanie w sprawach o których mowa w pkt. 2 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 
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