
UCHWALA Nr XX/123/16

RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

Zdnia24pa乞dziemika2016r.

WSPraWieprzy」eCiaReguIaminuutrzymaniaczystoSciiporzadkunate「enieGminySt「zelce

Wielkie

Napodstawieart.18ust.2pkt15・art.40ust.1,art.41ust"1ustawyzdnia8marca1990r.

0SamO「Z争dziegmiTnym(t・j.Dz.U.z2016「・PC!Z.446)orazart.4ust.1i2ustawyzdnia13w「z中…a

1996「・Out「ZymanIuCZyStO§ciipo「z争dkuwgm-naCh(t"j.Dz"U"Z2016「・POZ.250)pozasiegnieCiu

OPIniiPahstwowegoPowiatowegoInspektoraSanitamegowPajecznie,RadaGminySt「zeIceWieikie

uchwalasle,COnaStePUe‥

§1.UchwaIasi写Regulamin ut「zymaniaczysto§cjipo「z争dku naterenieGminySt「zelceWieikie

ZgOdniezbrzmieniemza†争cznikadoninie」SZe」uChwa+y.

§2・Wykonanieuchwa†ypowierzasieW6jtowiGminySt「zeIceWieikie.

§3.丁「acimocuchwa†a NrXViI/110/16RadyGminyStrze-ceWielkjezdnia22czervca2016「.

WSP「aWieuchwaleniaReguiaminuut「zymaniaczysto§c。po「zadkunate「enjeGminyStrzeiceWjeikie.

§4.Uchwaia wchodziw之ycie po uplywie14dniodjej ogtoszenia wDzienniku Urzedowym

Wojew6dztwaし6dzkiego,

Przewodnicz雀cyRadyGminy

=手垢。セ多みノ

EugeniuszKowalski



Zat争czn-knrldouchwaty

N「XX/123/16RadyGminy

24paZdzlernika2016r.

RegulaminutrzymaniaczystoSciiporz争dkunaterenie

GminyStrzeIceWielkie

Rozdzia†1

Wymaganiawzakresieutrzymaniaczysto§ciiporzadkunaterenienieruchomoSci

§1"1・Ustanawia si写p「owadzenie selektywnego zbierania oraz odbie「anial。b

PrZy」mOWaniaodwtaScicieIinieruchomo§cinastepu」争CyChfrakQjiodpad6wkomunalnych"

1)papier;

2)szk†○,

3)tworzywasztuczne;

4)metale;

5)przeterminowaneiekiichemikaiia;

6)zuZytebate「ieiakumulatory;

7)zuZytysprzeteIektrycznyieIektroniczny;

8)mebieiinneodpadywielkogabarytowe;

9)zuZyteopony;

10)odpadyzieIone;

11)odpadybudowlanei「ozbi6rkowestanowi争ceodpadykomunaine.

2・WJaScicieinieruchomo§c-udost与pniazebraneodpadykomuna-newymienjone

W§1ust.1pktl-40raZOdpadyzmieszane,POdmiotowjuprawionemudoichodbiOru,

3.WlaScicielnieruChomoScIPrZekazu」eSe-ektywniezeb「aneodpadykomunaIne

Wymienionew§1ust.1pkt5-11,uPraWio=ymPOdmjotomprowadz争cympunktse-ektyw-

negOZbie「aniaodpad6wkomunalnych,umieszcza」eWOg6-nodost?PnyChpo」emnikach

StuZ争cych do seiektywne」Zbi6rkitego typu odpad6wiub p「zekazu」e Odpowiednim

POdmiotomwtrybieok「e§ionymprzezw†aScjwep「zep-Sy.

§2"1Btoto,Snleg,16d。nnezanieczyszczen-aZCZ挙ci=ie「uchomoScis†uz弓cych

do uzytku pubiicznego naIezy uprz争tn争c w mia「?mOZiiwoScina biez争c○w celu

ZaPObjezenialCh gromadzeniu s-eWSPOS6b ut「udnia」争Cy ko「zystanie ztych czescj

2.UZytymateriatnaIeZyup「z争tnacpoustaniuprzyczyny」egOZaStOSOWaniao「az

W miar与moziiwoScizg「omadzi6wzamkni写tych po」emnikach w ce-u powt6「nego w

yko「zystania.



§3.1,Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami dopuszcza si与jedynie,

kiedy prowadzone」eSt W mle」SCaCh nlePrZeZnaCZOnyCh do uZytku pubiiczneg0

OutWa「dzonym,SZCZeinympodtoZu,aPOWStajace5ciekiniesaodprowadzanedogIeby.

2・Nap「awy po」aZd6wsamochodowych poza wa「SZtataminaprawczymimog争by6

P「ZeP「OWadzane w ob「?bie nie「uchomoSci,」eZeii nie spowoduja zanieczyszczenia

Srodowiska,a Zu之yte cz与Scii mate「iaty eksploatacyjne b手d争　gromadzone zgodnIe

Zninie」SZym「eguiaminem.

Rozdziai2

RodzajeiminimaInapo」emnOSCPO」emnik6wprzeznaczonychdozbieraniaodpad6w

k。munainychnaterenienieruchomoScioraznadrogachpub=cznych,Warunk6w

rozmieszczaniatychpo」emnik6wiichutrzymaniaw。dpowiednimstaniesanitar-

nym,POrZadkowymitechnicznym

§4,1.0dpady komunaine zmieszane naIeZy zbiera6do nast与puj争cych typowych

PO」emnik6w:

1)wzabudowiejednorodzinnej-POjemnikiopojemnoSciodO,12m3(120i);

2)wzabudowiewieio「odzinnej-POjemnikiopojemno§ciodO,24m3(2401);

3)wobiektachu之ytecznoScipublicznej-POjemnikiopojemno§ciodO,12m3(1201);

4)na d「ogach pub=cznychipozostatych terenach publicznych wkoszach u=cznych od

O,02m3(20i);

5)dopuszcza si手gromadzenie odpad6w komunaInych zmieszanych wpojemnikach

KP-7(7m3)na cmentarzach,na terenaCh og「od6wi=a POSeSjach za「Z争dzanych

P「ZeZjednostkiadministrac川

6)wprzypadkuprowadzeniarob6tbudowIano-rOZbi6rkowychwtaScicielnieruchomoSci

ma obowl争Zek zg†osi6　fi「mie wywozowej koniecznoS6　podstawienia po」emnika

s†uZ争cego do g「omadzenia odpad6w powstaj争cych wwyniku p「OWadzenia

POWyZszych「ob6t.

2.Odpadykomunalne,kt6「esasegregowanenaIeZyzbiera6wpo」emnikach‥

1)wzabudowiejedno「odzinnejopojemno§ciodO,12m3(1201);

2)wzabudowiewieio「odzinnejopojem=○§ciodO,12m3(120I);

3)wobiektachu之ytecznoScipubiicznejopojemno§ciodO,12m3(120i)・

3.Odpady komunaIne,kt6re s争segregowane,naleZy gromadzi6wpo」emnikach

wyt争czniedotegoceIuprzeznaczonych.
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§5.1,P垂mnikidozbie「aniaodpad6wwimyby6ut「zymaneWnaleZytymStanie

sanitarnym-PO「Z争dkowympop「zezZaPeWnienieodpowiednie」WieIko§cipo」emnik6w,aby

nie dochodzilo doich p「zepe仙enia o「azinstruowanie uZytkownik6w nie「uchomoSci

o sposobie korzystania z po」emnika・WfaSciciele nieruchomo§ciutrzymu」a PO」emniki

w naleZytym stanie technicznym pop「zez dokonywanie bieZ争cych przegl争d6w

i konservaq一　〇「aZ Wymiany w przypadkuich uszkodzenialub zniszczenia

uniemo之Iiwla」争CegOdaIszeuZytkowanie"

2.Pojemnikipowimyby6poddawaneobIigatorylnemuCZySZCZeniuimyc-uWmia「e

pot「zeb,nie「zadzie」n-Zjeden「azna「okoraznaprawielubkonservaq一,nierzadzie」niZ

「azdo roku.

Rozdzia十3

Czestot看iwoS6ispos6bpozbywanias-eOdpad6wkomunalnychinieczystoScicie-

klychzterenunieruchomoSciorazzteren6wprzeznaczonychdou之ytkupubiiczne-

go

§6,1.Odpadykomunalnemusz争by6usuwanezterenu nie「uchomo§ciokresowo,

wte「minach uzgodnionych zpodmiotem odbiera」争Cym Odpady,ZCZeStO佃wo§c-争　Za

pewn-a」aC争　ut「Zymanie naieZytego po「Zadku,nie rzadzieJ njZ raz w mies-aCu,

awprzypadkuodpad6wwpostaciszkfa,nierzadzie」niZ「aznakwarta上

2.W obiektach biu「owych,PrZemySIowychihand!owych　-　jJoS6　pq)emnik6w

iczestotliwoS6ich op「ozniania musiby6zgodnazcha「akterem p「owadzonej dziataIno§ci

iiio§ci争wytwa「zanychodpad6w"

3.Odbieranie odpad6w wielkogabarytowychi zuZytego sprzetu elekt「ycznego

ieiekt「oniczneg○○dbywa6sl?mOZe w systemie akcyjnym p「Zyna」mnle」raZ W「Oku,

ZgOdniezpodanymha「monogramemnastronieu「zedugmIny"

§7,Odpady zieIone moga by6poddawane procesowi kompostowania w ceiu

uzyskaniakompostu=aPOtrZebywlasnew†a§cicielinieruchomo§ci.

§8,ZuZyte bate「ieiakumuiatory naieZy g「Omadzi6wspeQjainych poiemnikach

Znajduj争cych si手w U「zedzie Gminy St「zeice WieIkie w plac6wkach o§wiatowych o「az

Wimych obiektach uZytecznosciPubiiczne」,jakiwpunktach handIowych prowadz争cych

SPrZedaZdetaiicznaiubus山gow争wzak「esiewymianybateri=ubakumuiato「6w.

§9.Wfa§cicieie nie「uchomo§ci obowi争zani s争do pozbywania sie nieczystoSci

Cieklych zte「enu nieruchomoSciwspos6b ciag†yisystematyczny,POP「ZeZ kanaiiza匂e

Sanitam争,PrZydomowe oczyszczainie Sciek6w,eWentuainie pop「zezich op「oznianie na

POdstawiezto之eniategofaktufirmiewywozowejzkt6「争wta§cicie看poses」iPOSiadazawa直る

umowe,nie dopuszcza」争C tym Samym do przepe†niania sie u「Zadzeh do g「omadzenia

njeczysto§ciciek†ych,gWarantuj争czachowanieczysto§ciipo「z争dku・
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lnnewymaganiawynikajacezwo」eW6dzkiegop-anugospodarkiodpadami

§10.Wopa「ciu o wojew6dzkj p-an gospodarkiodpadamipodejmowane b与da

nast?Pu」争Cedzia†anjaobejmu」aCe:

1)zapobieganiepowstawaniaodpad6w;

2)p「OWadzenie akQji edukacvinychiinfo「macyjnyCh w zak「esie praw刷owego

gospodarowania odpadamj komuna`nymj,W SZCZeg61no§ci promowanie

iwspieranjesystemuseiektywnegozbie「aniaodpad6wkomuna-nych;

3)ogranjczeniemasyodpad6wkomunalnychuiegaj争cychbiodegradacjip「zekazywanych

dosktadowania;

4)wyeliminowaniep「aktyknieiegalnegosk†adowaniaodpad6w,WyiewanianieczystoSci

Ciek†ychwmiejscachdotegoniep「zeznaczonych.

Rozdzia†5

0bowi争zkios6butrzymu」争CyChzwierzetadomowe,maJaCenaCe-uochroneprzed

ZagrO之eniemlubucia却woSciad!aludziorazprzedzanieczyszczeniemteren6w

PrZeZnaCZOnyChdlawsp6!negou之ytku

§11"1.Osoby utrzymuj争ce zwierz与ta domowe sprawuj争opiek与nad nimiw taki

SPOS6b,Zeby nie stanowiIyzagroZenia dla otoczenia o「az niezanieczyszczaty「6wnieZ

teren6wprzeznaczonychdouZytkupubiicznego"

2.W m-e」SCu Pub=cznym psy mog争　by6　wyprowadzane tylko na smyczy

iw kaga丘cu chyba,Ze ze wzgIedu na「as?,Wiek,Stan Zd「owia,CeChy anatomiczne

ZWie「z?Ciaby†obytonieuzasadnione.

Rozdzia十6

Wymaganiadotyczaceutrzymywaniazwierz争tg。SPOdarskichnaterenachwylaczo-

nychzprodukcjirolnicze」

§12"1"Zwie「z?ta gOSPOdarskie mog争by6utrzymywane naterenachwyt争czonych

Z P「Odukcji「01nicze」W mle」SCaCh do tego przeznaczonych,jeZeiinie ma」争mOZIiwo§ci

Wydostaniasl?nate「enyPubiiczne.

2.Zakazu」eSi?Chowujut「zymaniazwie「zatgospoda「skichnaterenachzabudowy

Wielo「odzime」iZWartejzabudowyjednorodzime」naterenaChmiejskich.

3.Osoby ut「zymu」aCe ZWierzeta gospodarskie zobowiaZane S争do gromadzenia

I uSuWania odpad6w zwi争ZanyCh z chowem zwie「zat w spos6b niepowodujacy

Zanieczyszczeniate「enunie「uchomoSciorazw6dpowie「zchniowychipodziemnych.
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4○○sobyut「zymu」争CeZWie「zetagospoda「skiema」争Obowl争Zekusuwaniaodchod6w

ZWierzecych,POZOStatO§cikarmyiub§ci6tkipozostawionych na ulicach,Placachiinnych

mIe」SCaChpub=cznych.

Rozdzia17

0bszarypodlegaj争ceobowiazkowejderatyzacjiorazterminyjejprzeprowadzania

§13,1.0bowi争zkowejde「atyzacjipodlegaj争obszary:

1)nieruchomo§cizabudowanychbudynkamiwieioiokaIowymi;

2)plac6wek gast「onomicznychi zwi争zanych z p「owadzeniem handlu artykutami

SPO「ZyWCZymi;

3)zabudowaneobiektamiimagazynan「jwykorzystanymiodpowiedniodoprzetw6「stwa

b争d之　przechowywaniai skfadowanIa P「Odukt6w ro看n○○SPOZywczychi gospoda「ki

Odpadami.

2.De「atyzaq?O kt6re」mOWa W uSt・1,naIeZy przep「owadzi6w nastepu」争CyCh

te「minachoddnialma「cad031ma「caorazoddnialpa之dzie「nikad031paZdziemika.

醍醐杷味噌齢呼

類綾姥;
堰靭睦確噂臓
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