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UCHWAŁA NR XL/123/2020
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/90/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września
2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 22 września 2016 r. poz. 2864 ze zm.).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek
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Załącznik do uchwały
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XL/123/2020
z dnia 11 grudnia 2020 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE
GMINY
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Ostrowiec Świętokrzyski, 2020 r.
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DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
§2
1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
3) ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
4) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich,
5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt,
6) ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowle,
7) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
8) ustawie z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych,
9) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne,
10) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
11) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu
odpadów,
12) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) bioodpadach – należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z ogrodów
i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady
z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach);
2) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć 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%
powierzchni całkowitej budynku (art. 3 ust 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane);
3) budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
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podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy
lub socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);
4) budynku zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do
okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy,
dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek
koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu
poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi,
w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny (§ 3 pkt 5 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);
5) chodniku – należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
6) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
7) nieruchomości – należy przez to rozumieć części powierzchni ziemskiej stanowiące
odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub
części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny
od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny);
8) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady pochodzące
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), wymienione w grupie 17 katalogu
odpadów (załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie katalogu odpadów);
9) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć 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 domowych; (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach);
10) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady wykazujące co najmniej
jedną spośród właściwości niebezpiecznych, określonych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach);
11) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (art. 3 ust. 1 pkt
10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach);
12) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które
ze względu na duże rozmiary lub masę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach
na odpady i wymagają odrębnego traktowania, w szczególności meble, wózki dziecięce itp.;
definicja ta nie obejmuje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
pochodzących z budów i remontów, a także pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
odpadów z takich pojazdów, których pozbywanie się regulują przepisy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji;
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13) odpadach niesegregowanych (zmieszanych) – należy przez to rozumieć odpady
komunalne powstałe na nieruchomości, po wyselekcjonowaniu tych odpadów, które zgodnie
z Regulaminem powinny być zbierane selektywnie;
14) pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub pojemnikach
– należy przez to rozumieć również kosze uliczne, kontenery oraz worki foliowe;
15) rodzinnym ogrodzie działkowym – należy przez to rozumieć wydzielony obszar lub
obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek
i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone
w infrastrukturę ogrodową (art. 2 pkt 5 ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych
ogrodach działkowych);
16) szczelnych pojemnikach – należy przez to rozumieć pojemniki na odpady komunalne,
których konstrukcja uniemożliwia samoczynne wydostanie się zebranych w pojemniku
odpadów, w tym również odcieków z odpadów zebranych z pojemniku;
17) terenach lub nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego – należy przez
to rozumieć w szczególności tereny parków, skwerów, placów zabaw, ciągów handlowousługowych, bram, placów targowych, publicznie dostępnych podjazdów itp.;
18) podmiocie odbierającym odpady komunalne – należy przez to rozumieć podmiot wpisany
do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na podstawie stosownej umowy;
19) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
20) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach;
21) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust.1
pkt 4 ustawy);
22) właścicielach psów, zwierząt domowych lub właścicielach zwierząt gospodarskich
– należy przez to rozumieć także opiekunów, posiadaczy i osoby utrzymujące te zwierzęta;
23) wojewódzkim planie gospodarki odpadami – należy rozumieć „Plan gospodarki odpadami
dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2022”, przyjęty uchwałą
Nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 roku;
24) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi
(§ 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);
25) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkalną, na którą
składają się budynki wielorodzinne (wielolokalowe) np. bloki mieszkalne, które nie
odpowiadają definicji zabudowy jednorodzinnej;
26) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania (art. 2 ust.1
pkt 5 ustawy);
27) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć odpady
komunalne będące urządzeniami, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu
prądu elektrycznego lub od obecności pół elektromagnetycznych;
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28) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza (art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt);
29) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć: koniowate, bydło, jeleniowate,
drób, świnie, owce, kozy, pszczołę miodną, zwierzęta futerkowe (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich).

DZIAŁ II.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§3
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie nieruchomości wraz z otoczeniem budynków
i obiektów w czystości oraz we właściwym stanie porządkowo-sanitarnym, między innymi poprzez
gromadzenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób określony Regulaminem
i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Rozdział 2.
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych

1.

§4
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
a powstają odpady komunalne, zobowiązani są prowadzić selektywne zbieranie powstałych
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji
odpadów:
1) papier, w tym opakowania z papieru lub tektury, gazety, papier pakowy;
2) metale, w tym folia aluminiowa;
3) tworzywa sztuczne, w tym butelki po napojach (PET), opakowania po środkach chemii
gospodarczej, kosmetykach, opakowania foliowe;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło opakowaniowe, w tym szklane opakowania po kosmetykach;
6) bioodpady;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
10) zużyte opony;
11) przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
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leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) świetlówki i żarówki;
14) tekstylia i odzież;
15) odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym resztki farb,
lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po klejach, lepiszczach
i konserwantach, pozostałości po domowych środkach dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne powstałe na terenie nieruchomości, stanowiące pozostałości po uprzednim
wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 1.
W pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 – 6, zabrania się gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz odpadów innych, niż wskazuje na to przeznaczenie danego pojemnika.
Zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami przeznaczonymi do tego
celu.
Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony,
jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach komunalnych, gromadzonych
w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych, umieszczone zostały
wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do postępowania z odpadami powstałymi
na nieruchomości, innymi niż wskazane w ust. 1 i 2, w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach.

§5
Zebrane w sposób selektywny odpady, określone w § 4 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz odpady, o których mowa
w § 4 ust. 2, należy gromadzić:
1) na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenie nieruchomości zabudowanej
budynkiem zamieszkania zbiorowego – w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
2) na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej – w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; bioodpady powstałe na nieruchomościach
w zabudowie jednorodzinnej można również gromadzić w kompostowniku przydomowym,
zgodnie
z postanowieniami Rozdziału 3;
3) na nieruchomościach niezamieszkałych, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
– w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
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Rozdział 3.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§6
Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.
O korzystaniu z kompostownika przydomowego właściciel nieruchomości informuje Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu
kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne.
W przypadku rezygnacji z kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowania tych odpadów poprzez złożenie nowej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów
w kompostowniku przydomowym, jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika
na bioodpady, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.
Kompostowanie bioodpadów prowadzi się w kompostownikach lub pryzmach, zapewniających
dostęp powietrza do warstw kompostu. Zaleca się, aby ściany przydomowego kompostownika
były ażurowe. Kompostowania nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych
niezapewniających dostępu powietrza do wszystkich warstw kompostu.
Kompostowanie we własnym zakresie bioodpadów w kompostownikach przydomowych na
terenie nieruchomości winno być prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód
powierzchniowych
i podziemnych.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zapewnia zagospodarowanie strumienia
powstających na nieruchomości bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
Rozdział 4.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego

§7
Uprzątanie z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego śniegu, lodu, błota i innych
zanieczyszczeń, mogących powodować uciążliwości bądź zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników
tych terenów, powinno odbywać się niezwłocznie. Uprzątanie innych zanieczyszczeń powinno
odbywać się systematycznie, z częstotliwością dostosowaną do intensywności ruchu pieszych lub
pojazdów.
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§8
Zanieczyszczenia w postaci śniegu, lodu i błota, uprzątane z chodników, powinny być
spryzmowane na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni
oraz umożliwiający odpływ wody do kanalizacji, a także nie powodujący zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów.
Inne niż wymienione w ust. 1 zanieczyszczenia powinny być gromadzone w pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Nie dopuszcza się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika
na jezdnię.
Rozdział 5.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi oraz
inne przepisy porządkowe

§9
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą
odbywać się pod następującymi warunkami:
1) powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej lub zbiornika
bezodpływowego lub są unieszkodliwiane w przydomowych oczyszczalniach ścieków;
2) wykonywane są na utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni;
3) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
a odpady powstające w trakcie prac naprawczych zbierane będą w sposób selektywny;
4) teren, na którym naprawiany jest pojazdu został zabezpieczony przed możliwością
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności przed przedostaniem się płynów
samochodowych do gleby i wód podziemnych;
5) nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko i nie stwarzają uciążliwości dla ludzi.
§ 10
Zakazuje się umieszczania w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. na pniach drzew, słupach
oświetleniowych, wiatach przystankowych (za wyjątkiem gablot ogłoszeniowych): afiszy, reklam,
ogłoszeń i innych elementów o podobnym charakterze.

DZIAŁ III.
POJEMNIKI PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rozdział 1.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 11
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Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, oraz
wielorodzinnej, w której deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składane są odrębnie przez właścicieli lokali we własnym imieniu, powstające na
terenie nieruchomości odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) zbiera się w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne
o min. pojemności 120 l lub szczelnych, zawiązywanych workach o min. pojemności 60 l,
przeznaczonych do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych), o grubości
dostosowanej do ilości oraz rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka;
2) bioodpady zbiera się w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności
120 l lub szczelnych, zawiązywanych workach o min. pojemności 60 l, przeznaczonych do
zbierania odpadów ulegających biodegradacji, o grubości dostosowanej do ilości oraz
rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka – z zastrzeżeniem § 6 ust. 4;
3) selektywnie zbierane, obejmujące frakcje metale i tworzywa sztuczne, zbiera się
w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 120 l lub szczelnych,
zawiązywanych workach o min. pojemności 60 l, przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, o grubości dostosowanej do ilości oraz rodzaju odpadów,
uniemożliwiającej rozerwanie się worka;
4) selektywnie zbierane, obejmujące frakcje szkło oraz papier, zbiera się w szczelnych
pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 120 l lub szczelnych, zawiązywanych
workach o min. pojemności 60 l, przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, o grubości dostosowanej do ilości oraz rodzaju odpadów, uniemożliwiającej
rozerwanie się worka.
W zabudowie wielorodzinnej na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
z liczbą lokali mieszkalnych do 10 (słownie: dziesięciu), której właściciele składają jedną
deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu wszystkich
właścicieli nieruchomości i która posiada miejsce gromadzenia odpadów przeznaczone tylko dla
tej nieruchomości oraz na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem zamieszkania
zbiorowego z liczbą stale zamieszkujących na niej osób do 10 (słownie: dziesięciu), powstające
na terenie nieruchomości odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) zbiera się w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych dla
nieruchomości w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 240 l;
2) bioodpady zbiera się w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 120 l;
3) selektywnie zbierane, obejmujące frakcje metale i tworzywa sztuczne, zbiera się w miejscu
gromadzenia odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne
o min. pojemności 240 l;
4) selektywnie zbierane, obejmujące frakcje szkło oraz papier, zbiera się w miejscu
gromadzenia odpadów komunalnych w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne
o min. pojemności 240 l.
W zabudowie wielorodzinnej na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
z liczbą lokali mieszkalnych powyżej 10 (słownie: dziesięciu), dla której składana jest jedna
deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu wszystkich
właścicieli nieruchomości oraz na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem zamieszkania
zbiorowego z liczbą stale zamieszkujących na niej osób powyżej 10 (słownie: dziesięciu),
powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne:
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6.

niesegregowane (zmieszane) zbiera się w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych dla
nieruchomości w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 700 l;
2) bioodpady zbiera się w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 240 l;
3) selektywnie zbierane, obejmujące frakcje metale i tworzywa sztuczne, zbiera się w miejscu
gromadzenia odpadów w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności
1500 l;
4) selektywnie zbierane, obejmujące frakcję papier, zbiera się w miejscu gromadzenia odpadów
komunalnych w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 1100 l;
5) selektywnie zbierane, obejmujące frakcję szkło, zbiera się w miejscu gromadzenia odpadów
w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 1500 l.
Na terenie nieruchomości niezamieszkałych, zlokalizowanych na nieruchomościach, które
w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której
powstają odpady komunalne oraz nieruchomościach niezamieszkałych, których właściciele nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) zbiera się w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne
o min. pojemności 120 l lub szczelnych, zawiązywanych workach o min. pojemności 60 l,
przeznaczonych do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych), o grubości
dostosowanej do ilości oraz rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka;
2) bioodpady zbiera się w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności
120 l lub szczelnych, zawiązywanych workach o min. pojemności 60 l, przeznaczonych
do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, o grubości dostosowanej do ilości oraz
rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka;
3) selektywnie zbierane, obejmujące frakcje szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, zbiera
się w szczelnych pojemnikach na odpady komunalne o min. pojemności 120 l
lub szczelnych, zawiązywanych workach o min. pojemności 60 l, przeznaczonych
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o grubości dostosowanej do ilości oraz
rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.
Jeśli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, niesegregowane (zmieszane),
muszą być wykonane z trwałego materiału, w szczególności z tworzyw sztucznych lub metali,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, wyposażone w klapy (pokrywy) umożliwiające ich
zamknięcie lub typu „dzwon”, szczelne, sprawne technicznie, odpowiadające normom
zatwierdzonym przez Polski Komitet Normalizacyjny, których oznakowanie i kolorystyka
jednoznacznie wskazuje na rodzaj zbieranych w nich odpadów.
Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach nie posiadających klapy
(pokrywy) lub innych niż typu „dzwon” w przypadku, gdy pojemnik jest umieszczony w miejscu
gromadzenia odpadów komunalnych, które:
1) jest zadaszone,
2) uniemożliwia mieszanie się odpadów,
3) uniemożliwia rozprzestrzenianie się odpadów poza miejsce ich gromadzenia,
4) uniemożliwia zanieczyszczanie zebranymi odpadami terenów przyległych,
5) umożliwia gromadzenie odpadów w taki sposób, aby nie pogarszać ich właściwości
i możliwości dalszego poddania odpadów recyklingowi oraz ponownemu użyciu.
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Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, o których mowa
w ust. 1, powinny być wyposażone w kółka, a ich konstrukcja powinna umożliwiać opróżnianie
przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów.
Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, o których mowa
w ust. 2, powinny być wyposażone w kółka, a ich konstrukcja powinna umożliwiać opróżnianie
przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów.
Pojemniki stosowane do zbierania na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, odpadów
komunalnych, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2 i 4, powinny być wyposażone w kółka, a ich
konstrukcja powinna umożliwiać opróżnianie przy użyciu grzebieniowego mechanizmu
załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
Na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości i za zgodą Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego dopuszcza się zbieranie odpadów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1,
w pojemnikach lub kontenerach typu FDL („Frontloader”) nie wyposażonych w kółka i których
konstrukcja umożliwia odbiór odpadów przy użyciu kieszeniowego, bramowego, grzebieniowego
lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
Na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 3, do zbierania odpadów komunalnych,
o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 5, stosuje się pojemniki typu „dzwon”, których konstrukcja
umożliwia ich opróżnianie przy użyciu hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS).
Na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości i za zgodą Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego dopuszcza się zbieranie odpadów, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 5,
w pojemnikach innego typu niż „dzwon” w przypadku, gdy istniejący charakter zabudowy,
lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów lub inne okoliczności uniemożliwiają odbiór odpadów
przy użyciu pojazdu wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS).
Warunkowo do dnia 1 stycznia 2022 roku dopuszcza się zbieranie odpadów, o których mowa
w ust. 3, w dotychczas stosowanych pojemnikach, w które na dzień wejścia w życie niniejszego
Regulaminu były wyposażone miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem,
iż pojemniki te powinny spełniać wymogi, o których mowa w ust. 5, a ich konstrukcja umożliwia
odbiór przy użyciu grzebieniowego, bramowego, hakowego lub kieszeniowego mechanizmu
załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów lub przy użyciu pojazdu
wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS).
Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 2 i 3, zobowiązani są przedkładać w terminie
do 31 stycznia każdego roku Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego inwentaryzację
miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zawierającą:
1) wykaz miejsc gromadzenia odpadów,
2) wykaz nieruchomości zamieszkałych, przynależnych do danego miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych,
3) liczbę, rodzaj (typ) i pojemność pojemników na odpady komunalne, w które wyposażone
jest miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, w podziale na frakcje: szkło, metale
i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady, niesegregowane (zmieszane).
Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 2 i 3, zobowiązani są zgłaszać do Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego każdą zmianę liczby lub rodzaju (typu) pojemników na
odpady komunalne, w które wyposażone są poszczególne miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych, w stosunku do przedłożonej inwentaryzacji, o której mowa w pkt. 14. Zgłoszenia
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powinny być dokonywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana.
16. Obowiązki, o których mowa w ust. 14 i 15, dotyczą również właścicieli nieruchomości
zabudowanej budynkiem zamieszkania zbiorowego.
17. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, o których mowa
w ust. 4, powinny spełniać wymogi, o których mowa w ust. 5.
18. Worki stosowane do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujących frakcje:
metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz papier, powinny być przeźroczyste, tj. umożliwiające
określenie zawartości worka bez konieczności jego rozwiązywania lub rozrywania.

1.

2.

1.

2.

§ 12
W zabudowie wielorodzinnej na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o następującej kolorystyce:
1) niebieskie z napisem „Papier” – przeznaczone na papier, tekturę,
2) żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
3) zielone z napisem „Szkło” – przeznaczone na szkło, w tym szkło opakowaniowe,
4) brązowe z napisem „Bio” – przeznaczone na bioodpady,
5) czarne z napisem „Niesegregowane” – przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, do dnia 30 czerwca
2022 r. dopuszcza się stosowanie innego niż określony w ust. 1 modelu zbierania odpadów
komunalnych, poprzez stosowanie pojemników:
1) z napisem „Papier” – przeznaczonych na papier, tekturę,
2) z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczonych na tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
3) z napisem „Szkło” – przeznaczonych na szkło, w tym szkło opakowaniowe;
4) z napisem „Bio” – przeznaczonych na bioodpady,
5) z napisem „Niesegregowane” – przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
§ 13
W zabudowie jednorodzinnej na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki o następującej kolorystyce:
1) niebieskie z napisem „Papier” – przeznaczone na papier, tekturę,
2) żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
3) zielone z napisem „Szkło” – przeznaczone na szkło, w tym szkło opakowaniowe,
4) brązowe z napisem „Bio” – przeznaczone na bioodpady,
5) czarne z napisem „Niesegregowane” – przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, do dnia 30 czerwca 2022 r. dopuszcza się
stosowanie innego niż określony w ust. 1 modelu zbierania odpadów komunalnych, poprzez
stosowanie pojemników lub worków:
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3.

4.

1.

2.

z napisem „Papier” – przeznaczonych na papier, tekturę,
z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczonych na tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
3) z napisem „Szkło” – przeznaczonych na szkło, w tym szkło opakowaniowe,
4) z napisem „Bio” – przeznaczonych na bioodpady,
5) z napisem „Niesegregowane”– przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 11 ust. 1, zobowiązani są do dnia 01 stycznia
2022 roku oznakować czytelnie pojemniki (nie dotyczy worków), w których zbierają odpady
komunalne, adresem nieruchomości, z której pochodzą odpady.
Oznakowanie pojemników, o którym mowa w ust. 3, właściciele nieruchomości zobowiązani
są wykonać we własnym zakresie lub pobrać z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
– Biura Obsługi Interesanta.
§ 14
Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki o następującej
kolorystyce:
1) niebieskie z napisem „Papier” – przeznaczone na papier, tekturę,
2) żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
3) zielone z napisem „Szkło” – przeznaczone na szkło, w tym szkło opakowaniowe,
4) brązowe z napisem „Bio” – przeznaczone bioodpady,
5) czarne z napisem „Niesegregowane” – przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, do dnia 30 czerwca
2022 r. dopuszcza się stosowanie innego niż określony w ust. 1 modelu zbierania odpadów
komunalnych, poprzez stosowanie pojemników lub worków:
1) z napisem „Papier” – przeznaczonych na papier, tekturę,
2) z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczonych na tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe,
3) z napisem „Szkło” – przeznaczonych na szkło, w tym szkło opakowaniowe,
4) z napisem „Bio” – przeznaczonych na bioodpady,
5) z napisem „Niesegregowane” – przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

§ 15
Do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stosuje się przeznaczone do tego
celu pojemniki lub worki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, o minimalnej pojemności
1,5 m3.
§ 16
Na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz na terenach służących do użytku
publicznego stosuje się kosze uliczne o minimalnej pojemności 0,03 m3.
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§ 17
Na nieruchomościach niezamieszkałych, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, do zbierania
odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie również kontenerów, w tym kontenerów typu
KP i prasokontenerów o minimalnej pojemności 120 l.

1.

2.

1.

§ 18
W zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
wyposażają nieruchomość we własnym zakresie w odpowiednią liczbę pojemników lub worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniając:
1) średnią ilość odpadów komunalnych wskazanych w § 11 ust. 1, wytwarzanych
w gospodarstwach domowych, przypadającą na 1 mieszkańca na poziomie nie mniejszym
niż:
a) 10 litrów tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 1 pkt. 1,
b) 4 litry tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 1 pkt. 2 z zastrzeżeniem,
iż w przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości na terenie nieruchomości
terenów zielonych, w tym ogródków przydomowych, pojemność pojemnika
na bioodpady musi uwzględniać średnią ww. tygodniową ilość bioodpadów oraz
dodatkową ilość wytwarzanych na nieruchomości bioodpadów pochodzących z terenów
zielonych, a także konieczność dostosowania wielkości pojemników do indywidualnych
potrzeb właściciela nieruchomości,
c) 15 litrów tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 1 pkt. 3,
d) 10 litrów tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 1 pkt. 4;
2) liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości,
3) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
W zabudowie wielorodzinnej oraz na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem
zamieszkania zbiorowego, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
wyposażają we własnym zakresie miejsce gromadzenia odpadów dla nieruchomości
w odpowiednią liczbę pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
uwzględniając:
1) średnią ilość odpadów komunalnych wskazanych w § 11 ust. 2 i 3, wytwarzanych
w gospodarstwach domowych, przypadającą na 1 mieszkańca na poziomie nie mniejszym
niż:
a) 10 litrów tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1,
b) 4 litrów tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2,
c) 15 litrów tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 3,
d) 10 litrów tygodniowo dla odpadów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 4 i 5;
2) liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości;
3) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
§ 19
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość we własnym zakresie w odpowiednią
liczbę pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości i wskaźniki średniej tygodniowej
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, odrębnie dla każdej
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frakcji odpadów, tj. metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła, bioodpadów oraz odpadów
niesegregowanych (zmieszanych), ustalonej przy założeniu, że odbiór tych odpadów odbywa się
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, a który wynosi dla:
1) szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków i uczelni – co najmniej 3 l na każdego ucznia,
dziecko, studenta, pracownika;
2) lokali gastronomicznych – co najmniej 10 l na każde miejsce konsumpcyjne;
3) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, warsztatów, magazynów,
hurtowni, punktów handlowych, placów budowy, biur, urzędów, przychodni, gabinetów
lekarskich, lecznic, aptek – co najmniej 10 l na każdego pracownika;
4) hoteli, moteli, pensjonatów, koszar, internatów, akademików oraz innych obiektów
o podobnej funkcji – co najmniej 15 l na jedno miejsce sypialne;
5) szpitali, domów opieki – co najmniej 20 l na łóżko;
6) targowisk – co najmniej 20 l na każde miejsce handlowe;
7) cmentarzy – co najmniej 2 l na każde miejsce pochówku;
8) garaży i zespołów garaży usytuowanych na nieruchomościach niezamieszkałych
– co najmniej 5 l na każdy garaż;
9) kin, teatrów, sali widowiskowo-sportowych, sali koncertowych, stadionów sportowych
– co najmniej 1 l na każde miejsce na widowni;
10) rodzinnych ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę (ogródek działkowy)
w okresie od 1 marca do 31 października, a poza tym okresem – co najmniej 5 l na każdą
działkę (ogródek działkowy).
Właściciele nieruchomości innych niż wymienione w ust. 1, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są wyposażyć nieruchomość
w co najmniej jeden pojemnik na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie, tj.: metale
i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz na odpady niesegregowane (zmieszane),
o pojemności min. 120 l każdy.
Wskaźniki wymienione w ust. 1 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na
terenie nieruchomości niezamieszkałej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, którzy pozbywają się odpadów
bezpośrednio z nieruchomości poprzez udostępnienie ich podmiotowi odbierającemu odpady
komunalne w miejscu ogólnodostępnym, zobowiązani są do dnia 01 stycznia 2022 roku
oznakować w sposób czytelny pojemniki (nie dotyczy worków), w których zbierają odpady
komunalne, oznaczeniem „NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA”.
Oznakowanie pojemników, o którym mowa w ust. 4, właściciele nieruchomości zobowiązani
są wykonać we własnym zakresie lub pobrać z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
– Biura Obsługi Interesanta.

Rozdział 2.
Warunki rozmieszczania pojemników do zbierania odpadów komunalnych
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

1.

§ 20
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania
we własnym zakresie i na własny koszt miejsca gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
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nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne, albo w innym miejscu, do którego
posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, dopuszcza
się ustawienie ich na terenie innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, za zgodą
jej właściciela.
3. Na terenie zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się utworzenie jednego miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych dla kilku nieruchomości.
4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, ażeby miejsce gromadzenia odpadów komunalnych
i rozmieszczenie pojemników zapewniało:
1) swobodny dostęp do pojemników,
2) realizację obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) nieprzepełnianie się pojemników.
5. Miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej dodatkowo
powinno:
1) być wyposażane w trwałe i czytelne oznakowanie wskazujące adresy nieruchomości, dla
których jest przeznaczone,
2) być zlokalizowane na terenie utwardzonym,
3) być zabezpieczone przed możliwością rozprzestrzeniania się odpadów na tereny przyległe,
4) uniemożliwiać przemieszczanie się pojemników lub ich wywrócenie, w tym wskutek
działania warunków atmosferycznych czy nachylenia terenu.
6. Zarządca drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy, ustawia kosze uliczne
przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla
pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
7. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których przebiegają
główne ciągi piesze służące do użytku publicznego.
8. Kosze uliczne powinny być rozmieszczane w sposób i w liczbie zapewniającej utrzymanie
czystości, stosownie do natężenia ruchu pieszych, z tym że:
1) odległość między koszami rozmieszczonymi w parkach i na skwerach nie może przekraczać
150 m;
2) odległość między koszami rozmieszczonymi w obrębie ciągów handlowo – usługowych,
placów zabaw i placów targowych nie może przekraczać 100 m;
3) odległość między koszami rozmieszczanymi na drogach publicznych:
a) o znacznej intensywności ruchu pieszego – nie może przekraczać 150 m,
b) pozostałych – nie może przekraczać 350 m;
4) w obrębie parkingów liczba koszy powinna być ustalona w oparciu o normę: jeden kosz
na 15 miejsc postojowych.
9. Kosze rozmieszczane na przystankach komunikacyjnych powinny być zlokalizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma – w bezpośrednim
sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
10. Podmioty prowadzące rodzinne ogrody działkowe zobowiązane są do rozmieszczenia
pojemników do zbierania odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie rodzinnego ogrodu
działkowego przy każdej bramie wjazdowej lub wejściowej na teren rodzinnego ogrodu
działkowego, a w przypadku braku takich bram – w innym miejscu posiadającym nieutrudniony
dostęp do pojemników dla podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu rodzinnego
ogrodu działkowego.
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§ 21
Właściciele nieruchomości realizują ustawowy obowiązek utrzymania miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez:
1) wrzucanie odpadów komunalnych do pojemników odpowiadających ich przeznaczeniu,
oznaczeniu, kolorystyce oraz zgodnie z wymaganiami w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
2) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w celu zabezpieczenia przed
dostępem wód opadowych do ich wnętrza, wydobywaniem się odpadów na zewnątrz oraz
pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów przetwarzania;
3) mycie i systematyczne dezynfekowanie pojemników na odpady;
4) dokonywanie bieżących napraw pojemników oraz niezwłoczną wymianę w przypadku
ich zużycia lub uszkodzenia uniemożliwiającego odbiór odpadów;
5) użytkowanie pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;
6) gromadzenie odpadów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;
7) gromadzenie odpadów w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników;
8) niedopuszczanie do zalegania odpadów poza pojemnikami i workami przeznaczonymi
do zbierania odpadów komunalnych.

1.

2.

§ 22
W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości zobowiązani są dokonywać mycia
i dezynfekcji pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz odpady
ulegające biodegradacji, stanowiące odpady komunalne, nie rzadziej niż dwa razy w roku
(raz w okresie wiosennym i raz w okresie jesiennym), a w przypadku pozostałych pojemników
– w miarę wystąpienia potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne powinny być wykonywane w sposób nie
powodujący zanieczyszczenia i zagrożenia dla środowiska.

DZIAŁ IV.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 23
Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych następuje w sposób i w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego.
§ 24
Pozbywanie się odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej, następuje zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie
o odpadach.
str. 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 19 –

Poz. 4639

Rozdział 2.
Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

1.

2.

3.

1.

§ 25
Właściciele nieruchomości pozbywają się wytworzonych i zebranych na tej nieruchomości
odpadów komunalnych poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie
udostępnienie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, przy zastosowaniu zasad
określonych w § 26.
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są udostępnić
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dojazd i odbiór lub poprzez udostępnienie ich w otwartym,
przeznaczonym do tego miejscu, dostępnym bezpośrednio z drogi/ulicy, a w przypadku, gdy
wystawienie pojemników poza teren nieruchomości nie jest możliwe z uwagi na charakter
zabudowy (np. wąskie ulice), pozostawienie ich w otwartej bramie lub furtce. Dopuszcza się
możliwość odstąpienia od wymogu wystawienia pojemnika poza teren nieruchomości
w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne;
2) w zabudowie wielorodzinnej poprzez zapewnienie bezkolizyjnego dostępu do miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych (altan i stanowisk z pojemnikami) i odbioru odpadów,
w tym: wyznaczenie zakazów parkowania pojazdów przed miejscami gromadzenia odpadów
komunalnych, pozostawienie otwartych altan śmietnikowych oraz innych zamykanych
pomieszczeń, w których znajdują się pojemniki na odpady komunalne, w dniu odbioru
odpadów lub przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne kluczy
do zamykanych altan śmietnikowych oraz innych pomieszczeń, w których znajdują się
pojemniki na odpady. W przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona, wymóg dostępności
obejmuje również obowiązek zapewnienia otwartych bram wjazdowych, podniesienia
szlabanów bądź wyeliminowania innych przeszkód uniemożliwiających wjazd na teren
nieruchomości.
W pojemnikach na odpady komunalne zakazuje się zagęszczania odpadów komunalnych
w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika.
§ 26
Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się:
1) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) nie rzadziej niż:
a) dwa razy w tygodniu – w zabudowie wielorodzinnej,
b) raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie
– w zabudowie jednorodzinnej;
2) odpadów selektywnie zbieranych, obejmujących frakcje papier, metale i tworzywa sztuczne,
szkło – nie rzadziej niż:
a) raz na dwa tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej,
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b) raz na cztery tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej;
3) bioodpadów w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 listopada nie rzadziej niż:
a) raz na tydzień – w zabudowie wielorodzinnej,
b) raz na dwa tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej;
4) bioodpadów w okresie od dnia 16 listopada do dnia 31 marca nie rzadziej niż:
a) raz na dwa tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej,
b) raz na cztery tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej;
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego:
a) nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie, w formie zbiórek objazdowych lub na zgłoszenie
w razie potrzeb – w zabudowie wielorodzinnej,
b) cyklicznie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w formie zbiórek objazdowych,
prowadzonych w okresie wiosennym i jesiennym – w zabudowie jednorodzinnej.
Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości odpadów selektywnie zbieranych,
wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 9 – 13, odbywa się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości.

§ 27
Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się:
1) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) bezpośrednio z nieruchomości;
2) odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, obejmujących frakcje metale i tworzywa
sztuczne, papier, szkło, bioodpady bezpośrednio z nieruchomości. Odpady te mogą być również
przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
3) odpadów niebezpiecznych, stanowiących odpady komunalne, poprzez ich przekazanie
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
4) przeterminowanych leków poprzez ich przekazanie:
a) do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach i miejscach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (zgodnie z obowiązującym wykazem
dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego),
b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
5) chemikaliów stanowiących odpady komunalne oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki, poprzez ich przekazanie bezpośrednio do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
6) zużytych baterii i akumulatorów poprzez ich przekazanie:
a) do pojemników znajdujących się w placówkach handlowych zobowiązanych do prowadzenia
zbiórki na podstawie odrębnych przepisów,
b) do specjalnych, oznaczonych pojemników, znajdujących się w szkołach i przedszkolach oraz
w innych budynkach użyteczności publicznej,
c) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez jego przekazanie:
a) w ramach zbiórki bezpośrednio z nieruchomości – w dniach odbioru tych odpadów, zgodnie
z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów,
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b)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

1.

2.

1.

2.

do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych
w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na
podstawie przepisów odrębnych,
c) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych poprzez ich przekazanie:
a) w ramach zbiórki bezpośrednio z nieruchomości – w dniach odbioru odpadów
wielkogabarytowych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów,
b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
zużytych opon poprzez ich przekazanie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK);
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstają w gospodarstwach domowych w wyniku
prowadzenia samodzielnie robót remontowych i rozbiórkowych poprzez ich dostarczenie
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
świetlówek i żarówek poprzez ich przekazanie:
a) do pojemników znajdujących się w placówkach handlowych zobowiązanych do prowadzenia
zbiórki na podstawie odrębnych przepisów,
b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
tekstyliów i odzieży poprzez przekazanie:
a) do specjalnych, oznaczonych pojemników lub kontenerów na odzież znajdujących się
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
odpadów niebezpiecznych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, w tym: resztek
farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich,
opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po klejach, lepiszczach i konserwantach, po
pozostałościach po domowych środkach dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji – poprzez ich
przekazanie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
§ 28
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie zabudowy
jednorodzinnej powinny być wystawione przed nieruchomość nie wcześniej niż 24 godziny przed
wyznaczonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów komunalnych. Zgromadzone przed
nieruchomością odpady nie mogą stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym, ograniczać
widoczności (zwłaszcza w obrębie skrzyżowań) i powodować utrudnień w ruchu pieszych.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie zabudowy
wielorodzinnej należy gromadzić w wyznaczonych do tego celu miejscach lub, gdy takie miejsce
nie zostało wyznaczone, w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości.
Zgromadzone odpady nie mogą stwarzać zagrożenia dla korzystających z miejsca gromadzenia
odpadów oraz ograniczać swobodnego dostępu do pojemników na odpady komunalne.
§ 29
Przekazywanie odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
następuje w sposób ciągły, każdorazowo w przypadku zaistnienia potrzeby przekazania odpadu
komunalnego, w dniach i godzinach otwarcia punktu.
Adres oraz godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) są
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
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Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady
posegregowane na poszczególne frakcje oraz których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami
powstającymi w gospodarstwach domowych.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości
dostarcza odpady osobiście i we własnym zakresie.

§ 30
Drewno pozyskane w wyniku prac pielęgnacyjnych drzew lub krzewów rosnących na terenie
nieruchomości może być zagospodarowane do celów energetycznych poprzez jego spalanie
w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do takiego spalania, w tym w instalacjach
grzewczych budynków.
§ 31
Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy
zniszczonych dróg gruntowych we własnym zakresie lub w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą
drogi.
§ 32
Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Rozdział 3.
Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz z terenów służących do użytku publicznego
§ 33
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których właściciele nie
są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do pozbywania się odpadów
na podstawie indywidualnie zawartej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności
regulowanej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, świadczącym usługi odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości.
§ 34
Zakazuje się właścicielom nieruchomości, o których mowa w § 33, przekazywania odpadów
komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
§ 35
Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
odbywa się z następującą częstotliwością:
1) ze szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków, uczelni – nie rzadziej niż:
a) raz w tygodniu odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
2) ze szpitali, domów opieki, hoteli, moteli, pensjonatów, koszar, internatów, akademików
itp. obiektów – nie rzadziej niż:
a) raz w tygodniu odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
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b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, warsztatów,
punktów handlowych, placów budowy, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic,
aptek itp. obiektów – nie rzadziej niż:
a) raz na cztery tygodnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z lokali gastronomicznych – nie rzadziej niż:
a) raz w tygodniu odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 marca do 31 października – nie rzadziej niż:
a) raz w tygodniu odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 listopada do ostatniego dnia lutego
– nie rzadziej niż:
a) raz na cztery tygodnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z garaży i zespołów garaży usytuowanych na nieruchomościach niezamieszkałych – nie rzadziej
niż:
a) raz na cztery tygodnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z cmentarzy – w okresie od 1 marca do 15 listopada – nie rzadziej niż:
a) raz na dwa tygodnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z cmentarzy – w okresie od 16 listopada do ostatniego dnia lutego – nie rzadziej niż:
a) raz na cztery tygodnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z targowisk – nie rzadziej niż:
a) raz w tygodniu odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych;
z kin, teatrów, sal widowiskowo-sportowych, sal koncertowych, stadionów sportowych
– nie rzadziej niż:
a) raz na dwa tygodnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów,
b) raz na cztery tygodnie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych.
§ 36
Kosze: uliczne, na przystankach komunikacji publicznej, parkingach, w parkach i na placach
zabaw należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
Zabrania się wyrzucania do koszy, o których mowa w ust. 1, odpadów komunalnych
pochodzących z rodzinnych ogrodów działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.
Dopuszcza się umieszczanie w koszach ulicznych odchodów zwierzęcych uprzątniętych
z terenów użyteczności publicznej i zebranych w worku.
§ 37
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Zabrania się wrzucania do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania
odpadami, odpadów pochodzących z ogrodów działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.

Rozdział 4.
Pozbywanie się nieczystości ciekłych

1.

2.

§ 38
Opróżnianie zbiornika bezodpływowego odbywa się z częstotliwością gwarantującą nie
przepełnianie się zbiornika – stosownie do jego pojemności i ilości wody pobranej na cele
bytowe, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni
ścieków powinna być zgodna z instrukcją eksploatacji określoną przez producenta.

DZIAŁ V.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI

1.

2.

§ 39
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dąży do zwiększania świadomości społeczeństwa na temat
właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi w celu doprowadzenia do funkcjonowania
systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami
i osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.
Wytwórcom odpadów komunalnych zaleca się zmniejszanie objętości odpadów poprzez
zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych oraz
opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

DZIAŁ VI.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

1.

2.
3.
4.

§ 40
Właściciel nieruchomości, po terenie której zwierzę domowe porusza się swobodnie,
zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości
wydostania się zwierzęcia poza jej granice.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są
zabezpieczyć te lokale przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.
Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych.
W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby,
która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
§ 41
str. 22

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 25 –

Poz. 4639

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2) sprawowania stałego, skutecznego dozoru zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego
utrzymywania;
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach
publicznych, poprzez ich zbieranie i umieszczanie w koszach ulicznych lub w pojemnikach
przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – obowiązek usunięcia
zanieczyszczeń nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników, osób
niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym, a także
funkcjonariuszy Policji oraz służb ratowniczych korzystających w trakcie wykonywania zadań
służbowych z pracy psów służbowych;
4) stosowania środków ochrony niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania
porządku publicznego i ochrony mienia przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych;
5) usuwania zwłok po padłych zwierzętach domowych poprzez ich przekazywanie podmiotom
wykonującym odbiór i unieszkodliwianie padliny, posiadającym stosowne zezwolenie
na prowadzenie takiej działalności. Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych spoczywa
na właścicielu, a w przypadku braku możliwości jego ustalenia – na właścicielu nieruchomości.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 42
Właściciel wyprowadzający psa w miejsca publiczne zobowiązany jest do sprawowania nad nim
pełnej kontroli.
W przypadku, gdy właściciel psa nie jest w stanie sprawować nad nim kontroli poprzez
oczekiwaną reakcję psa na wydaną w każdej sytuacji komendę, pies powinien być prowadzany na
smyczy, a pies należący do rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne oraz mieszaniec tych ras i pies, który zachowuje się agresywnie
w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, powinien być prowadzany w kagańcu i na smyczy.
Pies, nad którym właściciel sprawuje kontrolę w sposób inny niż prowadzenie na smyczy,
powinien być prowadzony bezpośrednio przy właścicielu, z zastrzeżeniem ust. 4.
Na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych pies nie musi być prowadzony
bezpośrednio przy właścicielu.
Właściciel zwierzęcia domowego zobowiązany jest do podjęcia środków chroniących osoby
trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.

§ 43
W zabudowie wielorodzinnej wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inni właściciele
nieruchomości mogą uchwalić własne regulaminy dotyczące obowiązków utrzymywania zwierząt
domowych na ich terenie, nie stojące w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
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DZIAŁ VII.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODKCJI ROLNICZEJ

1.

2.

§ 44
Zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) na terenach zabudowy wielorodzinnej;
2) na terenach zabudowy jednorodzinnej szeregowej i jednorodzinnej bliźniaczej;
3) na terenach zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na działkach o powierzchni
nieprzekraczającej 500 m2.
Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) przebywających w zakładach weterynaryjnych, lecznicach dla zwierząt, schroniskach dla
zwierząt, pomieszczeniach gospodarskich stanowiących własność cyrków i klubów
sportowych;
2) w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych
i serologicznych.

§ 45
Utrzymującym zwierzęta gospodarskie zakazuje się ich utrzymywania:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) na strychach, w piwnicach, w garażach, na balkonach itp.,
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów do rejestru zabytków.
§ 46
Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod następującymi warunkami:
1) na terenie znajdują się budynki gospodarskie do hodowli zwierząt,
2) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości są zabezpieczone przed samowolnym
opuszczaniem tej nieruchomości,
3) utrzymywanie zwierząt jest prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości,
4) utrzymywanie zwierząt nie stwarza uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości,
5) utrzymywanie zwierząt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

DZIAŁ VIII.
OBSZARY PODLEGĄJCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 47
Obowiązkową deratyzacją obejmuje się:
1) tereny zabudowy wielorodzinnej, w szczególności: altany śmietnikowe, zsypy i pomieszczenia
zsypowe, korytarze piwniczne, komory i węzły ciepłownicze;
2) tereny zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych.
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§ 48
Deratyzację na terenach, o których mowa w § 47, przeprowadza się corocznie w terminach:
1) wiosennym – od 1 do 31 marca;
2) jesiennym – od 1 października do 30 listopada.

DZIAŁ IX.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 49
Stosownie do przepisu art. 10 ust. 2a ustawy, kto nie wykonuje obowiązków określonych
w Regulaminie podlega karze grzywny.
§ 50
Przestrzeganie obowiązków określonych w Regulaminie kontroluje Straż Miejska.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek
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