Projekt Nr 2
UCHWAŁA Nr…/…../2019
RADY GMINY JEDLIŃSK
z dnia … października 2019r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, Rada Gminy Jedlińsk, uchwala co
następuje:
§1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§3.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/31/2019 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 27czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jedlińsk(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 8726).
§4.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r.

Wnioskodawca:
Wójt Gminy Jedlińsk
Kamil Dziewierz

Urzędowym

Województwa

Załącznik
do uchwały Nr ……./…../2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia ……października 2019r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKUNA TERENIE GMINY JEDLIŃSK
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego;
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, uprzątania błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służący do użytku
publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi

§2. 1. Na terenie Gminy Jedlińsk określa się selektywne zbieranie i odbieranie z terenu
nieruchomości oraz przyjmowanie przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych następujących odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metale,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) popiół i żużel,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) przeterminowane leki,
10)chemikalia (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, pozostałości farb,
tuszy, klejów itp.),
11)meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13)zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do
prowadzenia działalność gospodarczej,
14)odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we
własnym zakresie,
15)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki.
2. Odpady powstałe po segregacji frakcji określonych w ust. 1 stanowią zmieszane odpady
komunalne..
3. Selektywnie zebrane odpady wskazane w §2 ust. 1 przyjmowane są także przez punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Odpady zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są
przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.
5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany jest
w Jedlińsku, ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk. Regulamin przyjmowania odpadów
i godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej gminy tj. www.jedlinsk.pl.
6. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania
odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w przekazanych do odbioru przez
właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się wyłącznie te odpady, na
które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.
7. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania
odpadów komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli w przekazanych do odbioru
przez właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się inne odpady, niż te na
które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.
8. Zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości
niezamieszkałych i z działalności gospodarczej do koszy ulicznych oraz do miejsc
gromadzenia odpadów przeznaczonych dla mieszkańców.

9. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na odpady komunalne odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów niebezpiecznych.
§3.1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
2. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy
wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii
w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza
oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych
bezkręgowców (dżdżownic).
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się
w szczególności poprzez:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub
zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do
warstw kompostu lub,
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się
w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
5. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady
wskazane w §2ust. 1 pkt 6, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych,
spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych, określone w §3 niniejszego
Regulaminu.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości i przy jej granicy, przy czym obowiązki te powinny być realizowane w taki
sposób, aby nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu powinno nastąpić niezwłocznie, natomiast innych
zanieczyszczeń, systematycznie w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg, lód i inne
zanieczyszczenia, należy gromadzić w pryzmach w sposób nieutrudniający poruszania się
pieszych i pojazdów.
3. Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć z chodnika po ustaniu
przyczyn jego zastosowania.
§5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie
z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:
1) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodowego,
2) nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a powstające ścieki nie
będą bezpośrednio odprowadzane do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być
przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód,
gleby i ziemi ani uciążliwości dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 6. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się do stosowania następujące rodzaje
i określa minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) dla papieru, pojemniki koloru niebieskiego, zamykane, oznaczone napisem
„Papier”, o minimalnej pojemności 120 litrów,
2) dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych pojemniki koloru
żółtego, zamykane, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
o minimalnej pojemności 120 litrów,
3) dla szkła, pojemniki koloru zielonego, zamykane, oznaczone napisem „Szkło”
o minimalnej pojemności 120 litrów,
4) dla odpadów ulegających biodegradacji, pojemniki koloru brązowego, zamykane,
oznaczone napisem „Bio”, o minimalnej pojemności 120 litrów,
5) dla niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych lub pozostałych
z procesu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych pojemniki koloru
czarnego, zamykane, oznaczone napisem „Odpady zmieszane”, o minimalnej
pojemności:
a) 120 litrów, przeznaczonych dla nieruchomości, w których zamieszkuje do 4
osób włącznie,
b) 240 litrów, przeznaczonych dla nieruchomości, w których zamieszkuje od 5
osób włącznie,
6) dla odpadów popiołu i żużla pojemniki koloru szarego, zamykane, oznaczone
napisem „Popiół” o minimalnej pojemności 120 litrów,
2. W zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, do zbierania odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw
sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów szklanych, odpadów ulegających
biodegradacji, odpadów popiołu i żużla, niesegregowanych zmieszanych odpadów
komunalnych lub pozostałych z procesu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych
dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego, z zachowaniem kolorystyki,
pojemności i oznaczeń określonych w ust. 1, o przeźroczystości umożliwiającej wizualną
kontrolę zawartości worka.
3. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytwarzanych w wyniku
remontów prowadzonych we własnym zakresie na terenach nieruchomości
zamieszkałych dopuszcza się stosowanie worków typu BIG-BAG.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości.
§7. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach nie
stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, dostępnych
dla korzystających z tych urządzeń pracowników przedsiębiorstwa uprawnionego do
odbierania odpadów komunalnych.

§8. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na drogach publicznych,
do gromadzenia odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki metalowe, betonowe
lub z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 30 litrów.
2. Na terenach użytku publicznego kosze powinny być rozmieszczone w następujący
sposób:
1) na przystankach komunikacji publicznej kosze na odpady należy lokalizować
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, w sposób dostępny i widoczny,
2) przy obiekcie publicznym.
2. Kosze usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być
opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu.
3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, w tym na drogach publicznych, winny zabezpieczać odpady przed
działaniem czynników atmosferycznych.
§9. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy minimalnych pojemności:
1) dla budynków mieszkalnych nie mniej niż 40l na mieszkańca;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
§10. Dla cmentarzy ustala się minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów:
1) pojemnik 1100 litrów z tworzywa sztucznego lub
2) kontener metalowy o minimalnej pojemności 7 m3.
§11. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa,
usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązany jest do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub
kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych,
2) prowadzenia zbierania i gromadzenia odpadów w sposób selektywny, określony
w niniejszym Regulaminie,
3) przekazywania zgromadzonych odpadów komunalnych uprawnionemu
przedsiębiorcy.
§12. Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałych znajdują się pomieszczenia,
w których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady (punkty usługowe,
sklepy itp.) to właściciele tych nieruchomości zobowiązani są wyposażyć je w dodatkowe
pojemniki o odpowiedniej pojemności oraz zawrzeć z przedsiębiorcą wpisanym do
rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy osobną umowę na
wywóz odpadów komunalnych.

§13. Pojemniki do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. W tym celu należy:
1) umieszczać w pojemnikach wyłącznie odpady, dla których zgodnie z kolorystyką i
oznaczeniem zostały przewidziane,
2) poddawać przeglądom i niezbędnym naprawom zapewniającym ich bieżące
użytkowanie,
3) gromadzić w pojemnikach odpady w sposób nie powodujący ich przeciążenia,
4) myć i dezynfekować pojemniki w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
§14. 1. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów obejmuje zapewnienie, aby miejsce to było wolne od:
1) odcieków,
2) odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do
gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami.
2. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym
swobodny dostęp do każdego pojemnika oraz wykluczającym możliwość ugrzęźnięcia
pojemników w błocie lub śniegu.
ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§15. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub pozostałe z procesu
segregacji zmieszane odpady komunalne – w okresie od kwietnia do października
jeden raz na dwa tygodnie, a miesiącach od listopada do marca jeden raz
w miesiącu.
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - jeden raz
w miesiącu,
3) szkło – jeden raz na dwa miesiące,
4) papier – jeden raz na trzy miesiące,
5) popiół i żużel w okresie od 1 października do 30 kwietnia – jeden raz w miesiącu,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –
w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, a miesiącach
od listopada do marca jeden raz w miesiącu,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– dwa razy w roku tzw. wystawki.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się z terenu nieruchomości:
1) niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych lub pozostałych
z procesu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych, poprzez ich
przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie
odpadów komunalnych;
2) selektywnie zebranych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji , ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, popiołu i żużla w okresie od 1 października do 30
kwietnia, poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała
umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych lub przekazywanie

3)

4)

5)

6)

ich przez cały rok do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Dopuszcza się na własne potrzeby kompostowanie odpadów ulegających
biodegradacji w sposób i w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla otoczenia;
meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym gmina
podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tzw.
metodą „wystawki” (zgodnie z harmonogramem odbioru). Odpady te mogą być
też przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
przeterminowane leki należy dostarczyć do stałych punktów zbiórki
zlokalizowanych na terenie aptek, punktów aptecznych oraz placówkach ochrony
zdrowia (wykaz punktów dostępny na stronie internetowej www.jedlinsk.pl) lub
przekazywanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
zużyte baterie i akumulatory należy bezpośrednio przekazywać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dodatkowo zużyte baterie i
akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w placówkach
oświatowych oraz w budynku Urzędu Gminy.
pozostałych selektywnie zebranych odpadów poprzez ich przekazywanie do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub pozostałe z procesu
segregacji zmieszane odpady komunalne – minimum raz na dwa tygodnie,
2) selektywnie
zbierane
odpady
tworzyw
sztucznych,
opakowań
wielomateriałowych, metali, szkła, papieru oraz odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - z częstotliwością
zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników lub worków, jednak nie rzadziej
niż 1 raz na miesiąc,
3) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne – z częstotliwością
zapewniającą niezaleganie na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
2. Właściciele nieruchomości określonych w ust. 1 pozbywają się odpadów komunalnych
poprzez ich przekazanie przedsiębiorcy uprawionemu do odbioru odpadów
komunalnych, na podstawie zawartej umowy w tym zakresie.
§ 16. 1. Odbiór odpadów z obiektów użyteczności publicznej winien odbywać się
z częstotliwością uzależnioną od potrzeb, w porozumieniu z podmiotem uprawnionym.
2. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami
zobowiązani są usuwać odpady codziennie. Odpady z targowisk winny być usuwane
niezwłocznie po zakończeniu handlu.
§17. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
i osadów z oczyszczalni przydomowych ustala właściciel nieruchomości z podmiotem
uprawnionym, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika i występowania procesów
gnilnych.

ROZDZIAŁ 5
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§18. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form
konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymywać ilość wytworzonych
odpadów na możliwie najniższym poziomie.
2. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych powinny
być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez
mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.
ROZDZIAŁ 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 19. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych
są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać
je na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez
psa i wykluczający swobodny dostęp osób trzecich.
§ 20. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) stałego i skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności,
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
2) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa
w chwili jego rozdrażnienia,
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
a w szczególności: z ulic, chodników, placów, terenów zieleni itp.
Zasady utrzymywania
z produkcji rolniczej

ROZDZIAŁ 7
zwierząt gospodarskich

na

terenach

wyłączonych

§21. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość
utrzymywania zwierząt gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem posiadania
pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych dla zwierząt spełniających wymogi
przepisów odrębnych oraz jeżeli wszelkie uciążliwości dla środowiska związane
z utrzymaniem zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której
znajdują się zwierzęta.
§22. Zobowiązuje się właścicieli do prowadzenia chowu w sposób niestwarzający
uciążliwości dla osób trzecich, poza strefami ochrony bezpośredniej ujęć podziemnych
wód dla potrzeb komunalnych oraz gromadzenia odpadów pochodzących od tych
zwierząt w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
§ 23. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt
odpadów i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby,
2) utrzymywanie w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich,
3) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych,
4) usuwanie i unieszkodliwianie padliny zgodnie z odrębnymi przepisami
weterynaryjnymi.
ROZDZIAŁ 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 24.Obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące obszary:
1) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego,
2) budynki użyteczności publicznej,
3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami
spożywczymi,
4) tereny składowania odpadów,
5) tereny przemysłowe, zakłady pracy i inne tereny, na których zostanie stwierdzone
zagrożenie epidemiologiczne.
§25. 1. Deratyzacje należy przeprowadzać corocznie w terminach: wiosennym
i jesiennym.
2. W przypadku występowania gryzoni poza okresem określonym w pkt 1 deratyzację
należy przeprowadzać również doraźnie.

Uzasadnienie
W dniu 06.09.2019r. weszła w życie ustawa w sprawie zamiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw która
obliguje w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do
dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Z uwagi na kończącą się w dniu 31.01.2019r. umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Jedlińsk oraz na
konieczność rozpisanie nowego postępowania przetargowego należy dostosować
uchwałę do obowiązujących przepisów m.in. w zakresie:
- częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów.
- przyjmowania do PSZOK odpadów typu: przeterminowane leki 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 igieł i strzykawek.
- określenia warunków utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów,
- wymagań dotyczących kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku.
W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono istotne z punktu widzenia
ograniczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów zmiany w zakresie
częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów (Rozdział 4 § 15.) tj:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub pozostałe z procesu segregacji
zmieszane odpady komunalne – w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa
tygodnie, a miesiącach od listopada do marca jeden raz w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –
w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, a miesiącach od
listopada do marca jeden raz w miesiącu,
Ograniczenie odbioru w okresie jesienno-zimowym odpadów zmieszanych oraz
bioodpadów winno wpłynąć na zwiększenie skuteczności segregacji odpadów przez
mieszkańców co w konsekwencji pozwoli na wzrost ilości odpadów segregowanych
przekazywanych do recyklingu, ograniczeniu ulegnie także ilość kursów wykonywanych
przez przewoźnika.
Z uwagi na aktualnie obowiązującą umowę z przewoźnikiem do końca stycznia
2020r. Regulamin będzie obowiązywał od 01.02.2020r.
Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

