Uchwała Nr LVI/628/2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 lipca 2006 r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala
niniejszy:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, określonych przepisami ustawy, o której mowa w § 2 pkt 16;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) innych wymagań wynikających z gminnego 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;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) chodniku - należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, z wyjątkiem miejsc, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
2) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady wymienione w grupie 20
katalogu odpadów (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oznaczone indeksem górnym
w postaci „* ” przy kodzie rodzaju odpadu, a w szczególności:
a) gazowe lampy wyładowcze (m.in. świetlówki),
b) pozostałości farb, tuszy, lakierów, klejów, żywic, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników, benzyn, środków do impregnacji drewna a także opakowania po tych środkach,
c) pozostałości środków ochrony roślin, nawozów a także opakowania po tych środkach,
d) pozostałości środków chemii gospodarczej zawierające substancje niebezpieczne,
w tym opakowania po tych środkach,
e) zużyte lub przeterminowane opatrunki, leki a także opakowania po tych środkach,
f) baterie, akumulatory,
g) opakowania po aerozolach,
h) materiały zawierające azbest,
i) tworzywa sztuczne zawierające ołów;
3) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki (tj. wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze) gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
4) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część
powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki
z gruntem trwale związane lub części takich budynków;
5) odbiorcy odpadów - należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających zezwolenie
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na wykonywanie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych a także gminne jednostki organizacyjne prowadzące taką działalność;
6) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych , a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
7) odpadach niesegregowanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne powstałe na
terenie nieruchomości, pozostałe po wyselekcjonowaniu tych odpadów, które zgodnie
z Regulaminem powinny być zbierane selektywnie;
8) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury,
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła,
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;
9) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa
w pkt 6, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
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10) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie
mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach, w szczególności stare meble, wózki dziecięce, itp.; definicja ta nie obejmuje zużytego sprzętu, o którym mowa w pkt 20, a także pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
odpadów z takich pojazdów, których pozbywanie się regulują przepisy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
11) odpadach z remontów - należy przez to rozumieć odpady komunalne pochodzące
z remontów i budów, obejmujące w szczególności:
a) beton i gruz betonowy,
b) gruz ceglany,
c) materiały ceramiczne i elementy wyposażenia,
d) usunięte tynki, tapety, okleiny;
12) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji
i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z placów targowych, giełd itp.;
13) 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.;
14) terenach przeznaczonych do wspólnego użytku - należy przez to rozumieć
w szczególności: klatki schodowe, korytarze, strychy, piwnice, pralnie, podwórza, ogródki, windy, itp.;
15) urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć: kosze uliczne oraz kontenery, pojemniki i worki foliowe;
16) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2005r .Nr236, poz. 2008 );
17) 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;
18) właścicielach zwierząt domowych lub właścicielach zwierząt gospodarskich - należy
przez to rozumieć także posiadaczy i osoby utrzymujące te zwierzęta;
19) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
20) zużytym sprzęcie - odpady komunalne będące urządzeniami, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych;
21) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
22) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, tj.: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe (lis, norka, jenot, szynszyla, nutria itp.).
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DZIAŁ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 3. Właściciele zapewniają utrzymanie nieruchomości wraz z otoczeniem budynków
i obiektów w czystości oraz we właściwym stanie porządkowo – sanitarnym przez gromadzenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób określony niniejszym Regulaminem i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Rozdział II
Selektywna zbiórka i odbiór odpadów
§ 4.1 Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obowiązuje prowadzenie selektywnej zbiórki powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w tym:
1) z papieru i tektury;
2) ze szkła bezbarwnego;
3) ze szkła kolorowego;
4) z plastików;
5) z metali;
6) zużytego sprzętu;
7) wielkogabarytowych;
8) z remontów, z uwzględnieniem § 6;
9) niebezpiecznych, z uwzględnieniem §7 i 8;
10) ulegających biodegradacji, z zastrzeżeniem ust.2;
11) zielonych, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Selektywna zbiórka odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11 będzie prowadzona na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od dnia 1 stycznia 2008r. Do tego czasu
właściciele nieruchomości mogą prowadzić selektywną zbiórkę tych odpadów
i pozbywać się ich na zasadach określonych w umowie z odbiorcą odpadów, z zastrzeżeniem
§ 11 i 12.
§ 5.1. Odbiorcy odpadów zapewniają, w zakresie i na zasadach określonych umową
zawartą z właścicielem nieruchomości, odbiór zebranych odpadów:
1) o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-9, z uwzględnieniem § 7 i 8;
2) o których mowa w § 9, 10 i 13;
2. Niezależnie od obowiązku odbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 wynikającego z zawartych umów na odbiór odpadów, odbiorcy odpadów powinni zorganizować odbiór i przyjmować te odpady od właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli umowy, na terenie baz, którymi dysponują. Obowiązek, o którym mowa nie dotyczy przyjmowania:
1) odpadów wielkogabarytowych;
2) odpadów z remontów;
3) odpadów, o których mowa w § 13.

4

§ 6.1. Odpady z remontów należy zbierać się w specjalnych pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się pyłu i innych zanieczyszczeń, wynajętych od
odbiorcy odpadów.
2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być zlokalizowane w miejscach
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych określonych w § 24 ust. 2.
§ 7. Zbiórka wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych odbywa się:
1) na warunkach określonych w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości i odbiorcą
odpadów;
2) w specjalnie przygotowanych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych;
3) na zasadach określonych w § 5 ust. 2.
§ 8.1. Zbiórka odpadów niebezpiecznych w punktach zbiórki odpadów, o których
mowa w § 7 ust.2, obejmuje baterie gromadzone w specjalnie przystosowanych pojemnikach.
2. Punkty, o których mowa w ust. 1 tworzy się na terenie publicznych szkół,
z wyjątkiem przedszkoli.
3. Punkty, o których mowa w ust. 1 mogą być tworzone w szczególności w szkołach
niepublicznych, zakładach pracy, placówkach handlowych prowadzących sprzedaż baterii.
§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, poza urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zbieranych selektywnie w zakresie określonym w § 4 ust. 1, mogą być stosowane pojemniki na odpady opakowaniowe oznaczone napisem: „Odpady suche”.
§ 10. Właściciele sklepów i kiosków prowadzący sprzedaż artykułów spożywczych
przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji powinni ustawić obok każdego wejścia pojemnik na odpady opakowaniowe po spożytych artykułach.
§ 11.1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wolnostojącymi mieszczącymi co najwyżej dwa lokale lub budynkami w zabudowie szeregowej
mogą zagospodarować wytworzone na tych nieruchomościach odpady zielone lub odpady
ulegające biodegradacji poprzez ich kompostowanie na terenie nieruchomości.
2. Kompostownik powinien znajdować się w miejscu wyznaczonym zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75
poz. 690 z późn. zm.).
§ 12. 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 ich spalania.
§ 13. Właściciele zespołów garażowych powinni wyposażyć place manewrowe
w pojemniki do gromadzenia odpadów po olejach, smarach, środkach czyszczących itp.

Rozdział III
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Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14.1.Uprzątanie chodników oraz części nieruchomości przeznaczonych do użytku
publicznego ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń mogących powodować uciążliwości bądź zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników tych terenów powinno odbywać się niezwłocznie.
2. Uprzątanie zanieczyszczeń innych niż wymienione w ust. 1 powinno odbywać się
systematycznie, z częstotliwością dostosowaną do intensywności ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 15.1. Zanieczyszczenia w postaci śniegu, lodu i błota 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.
2. Obowiązek oczyszczenia ze śniegu, lodu i błota części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinien być realizowany przez odgarnięcie tych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
3. Śnieg, lód i błoto uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, należy gromadzić przy krawędzi jezdni, poza terenem przystanku komunikacyjnego, w
sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
4. Inne niż wymienione w ust.1-3 zanieczyszczenia usunięte z chodników oraz
z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny być gromadzone
w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział IV
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 16.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenach nieruchomości nie służących do użytku publicznego.
2. Czynności określone w ust. 1 mogą być wykonywane wyłącznie w taki sposób
i w takich warunkach, które zapewniają gromadzenie powstałych nieczystości ciekłych i ich
odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Nieczystości, o których mowa nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do ziemi lub wód.
§ 17.1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może
odbywać się wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego
pod warunkiem gromadzenia powstałych odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.
2. Czynności o których mowa w ust.1 nie mogą powodować zanieczyszczenia wodami
gleby oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
3.Wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi jest
niedopuszczalne.
DZIAŁ III
URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Rozdział I
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych
§ 18.1. Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych należy stosować:
1) pojemniki blaszane lub plastikowe o pojemności od 0,05 m3 do 3,0 m3;
2) kontenery o pojemności od 3,0 m3 do 10,0 m3;
3) worki foliowe.
2.Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz na terenach służących do użytku publicznego należy stosować pojemniki
wykonane z materiałów niepalnych (blaszane, plastikowe, betonowe, itp.)
o pojemności minimum 0,025 m3, zamocowane na stałe, zwane dalej ,,koszami ulicznymi”.
§ 19. Pojemniki i kontenery o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być przystosowane do rozładunku przez: samochód do transportu kontenerów, samochód - śmieciarkę
lub samochód samowyładowczy oraz muszą spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i
higieny, ochrony środowiska i sanitarne. Pojemniki i kontenery powinny być ponadto wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i
zwierząt oraz opadami atmosferycznymi.
§ 20. Zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami przyjętym uchwałą
Nr XXI/245/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2004 roku
przyjmuje się, iż średnia ilość wytwarzanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski odpadów wynosi 0,0215 m3 na 1 osobę tygodniowo.
§ 21.1.Pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości powinna być dostosowana do liczby osób korzystających z tych urządzeń z uwzględnieniem wskaźnika określonego w § 20.
2.Nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi powinny być wyposażone
w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych o pojemności minimum 0,05m3
w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
3.Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi powinni
wyposażyć je w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności
ustalonej według zasady określonej w ust.2. Jeżeli z urządzeń o których mowa korzysta
znaczna liczba osób, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić co najmniej:
1) jeden pojemnik lub kontener o pojemności 0,7 m 3 na każde 14 osób,
2) jeden pojemnik lub kontener o pojemności 3 m 3 na każde 60 osób,
3) jeden kontener o pojemności 10 m 3 na każde 200 osób.
4.Minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości innych, niż określone w ust. 2 i 3, nie służących dla celów
mieszkalnych (szkoły, przedszkola, żłobki, restauracje, szpitale, itp. ) powinna być ustalona w
oparciu o normę: 0,03m³ na każde 10 osób (pracowników, uczniów, użytkowników, konsumentów, pacjentów, itp.).
§ 22.1. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować:
1) pojemniki kolorowe:
a) niebieski - na papier i tekturę,
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b) zielony - na szkło kolorowe,
c) biały - na szkło bezbarwne,
d) żółty - na plastiki, metale,
e) brązowe - na odpady ulegające biodegradacji,
f) pomarańczowe – na odpady niebezpieczne;
2) worki foliowe przezroczyste - bezbarwne lub kolorowe z zachowaniem kolorystyki przyjętej dla pojemników, o których mowa w ust.1.
2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o których mowa w ust.1 pkt 1, zlokalizowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny mieć pojemność minimum 0,8m3.
§ 23. Do zbierania odpadów ulegających biodegradacji należy stosować pojemniki
o konstrukcji zapewniającej przepływ powietrza lub inne urządzenia uzgodnione z odbiorcą
odpadów.
Rozdział II
Warunki rozmieszczania i utrzymania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych
§ 24.1.Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy umieszczać na wydzielonej części nieruchomości w miejscach
o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed zbieraniem się wody i błota.
2. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 powinny
być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
3. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych należy wyznaczać w taki sposób,
by ustawione na nich urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych były łatwo dostępne zarówno dla ich użytkowników jak i służb odbiorcy odpadów.
§ 25.Kosze uliczne powinny być rozmieszczane w sposób i w ilości zapewniającej
utrzymanie czystości – stosownie do natężenia ruchu pieszych, z tym że:
1) odległość między koszami rozmieszczonymi w parkach i na skwerach nie może
przekraczać 50 m;
2) odległość między koszami rozmieszczonymi w obrębie ciągów handlowo – usługowych,
placów zabaw i placów targowych nie może przekraczać 50 m;
3) odległość między koszami rozmieszczanymi na drogach publicznych:
a) o znacznej intensywności ruchu pieszego – nie może przekraczać 75 m,
b) pozostałych – nie może przekraczać 100 m;
4) w obrębie parkingów liczba koszy powinna być ustalona w oparciu o normę: 1 kosz na 10
miejsc postojowych;

5) kosze rozmieszczane na przystankach komunikacyjnych powinny być zamocowane pod
wiatą, a jeśli jej nie ma – w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
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§ 26.1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek utrzymania urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez:
1) mycie urządzeń po każdym opróżnieniu, obowiązek ten nie dotyczy koszy ulicznych;
2) systematyczne dezynfekowanie urządzeń: w okresie październik - marzec nie rzadziej niż
1 raz na 3 miesiące, w okresie kwiecień - wrzesień - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,
z zastrzeżeniem ust. 2;
3) dezynfekowanie z częstotliwością określoną w pkt 2 osłon i pomieszczeń na urządzenia
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych;
4) dokonywanie bieżących napraw koszy pojemników i kontenerów oraz niezwłoczną wyminę zużytych urządzeń;
5) użytkowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
6) porządkowanie osłon i pomieszczeń o których mowa w pkt 3 oraz miejsc ustawienia koszy ulicznych, po każdym opróżnieniu urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych.
2. W przypadku stosowania wkładów foliowych dezynfekcję urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów przeprowadza się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy w
roku.
3. Zakazuje się ugniatania i spalania odpadów komunalnych w urządzeniach służących
do ich zbierania.

DZIAŁ IV
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ
Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 27.1. Odbieranie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego można zlecić wyłącznie
uprawnionym do tego odbiorcom odpadów.
2. Odbiorca odpadów może odmówić wykonania usługi w przypadku ujawnienia
w opróżnianych lub odbieranych urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym zwłaszcza niebezpiecznych odpadów
pochodzących z zakładów weterynaryjnych bądź zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów
lekarskich i innych placówek świadczących usługi medyczne. O takim fakcie odbiorca odpadów powinien niezwłocznie zawiadomić Straż Miejską oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 2, odbiorca odpadów może odmówić wykonania usługi jeżeli:
1) odbieranych lub opróżnianych urządzeniach przeznaczonych do zbiórki poszczególnych
frakcji odpadów, które – zgodnie z Regulaminem - powinny być zbierane selektywnie,
znajdują się odpady selektywne innych frakcji lub odpady niesegregowane;
2) w odbieranych lub opróżnianych urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów
niesegregowanych znajdują się odpady, które - zgodnie z Regulaminem - powinny być
zbierane selektywnie.
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§ 28. Świadczenie usług w zakresie transportu odpadów komunalnych może być wykonywane wyłącznie specjalistycznymi środkami transportu (śmieciarki, zamiatarki, pojazdy
silnikowe przeznaczone do transportu odpadów wielkogabarytowych), a świadczenie usług
usuwania i transportu nieczystości ciekłych może być wykonywane wyłącznie specjalistycznymi samochodami asenizacyjnymi.
Rozdział II
Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
§ 29. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinno odbywać się z następującą częstotliwością:
1) dla odpadów gromadzonych w workach - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
2) dla odpadów gromadzonych w pojemnikach 110 l, 120 l, 240 l - nie rzadziej niż 1 raz na
dwa tygodnie;
3) dla odpadów gromadzonych w pojemnikach 0,7m3 - 1,0 m3 zgodnie z umową zawartą
z odbiorcą odpadów lecz nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;
4) dla odpadów gromadzonych w pojemnikach powyżej 1,0 m3 - nie rzadziej niż 1 raz na
tydzień lub zgodnie z ustalonym umową harmonogramem;
5) dla odpadów zbieranych selektywnie - w terminach określonych umową zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości, a odbiorcą odpadów.
§ 30. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt odbiorcy odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
§ 31.1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie umowy zawartej z odbiorcą odpadów.
2. Pozbywanie się nieczystości, o których mowa w ust. 1 powinno odbywać się
z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie się zbiorników bezodpływowych, stosownie
do pojemności zbiornika i ilości pobranej wody.
Rozdział III
Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 32. Kosze uliczne powinny być opróżniane na zlecenie ich właścicieli, z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie się tych urządzeń.
§ 33. Zbieranie zanieczyszczeń z jezdni z użyciem sprzętu specjalistycznego powinno
odbywać się w godz. 6.00 - 22.00. Zbieranie zanieczyszczeń w godzinach od 22.00 do 6.00
może odbywać się pod warunkiem niezakłócania ciszy nocnej.
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§ 34.1. Usuwanie zanieczyszczeń z jezdni powinno odbywać się z następującą częstotliwością:
1) drogi krajowe - średnio 1 raz w tygodniu;
2) drogi wojewódzkie - średnio 1 raz w tygodniu;
3) drogi powiatowe - średnio 1 raz w tygodniu;
4) drogi lokalne / gminne) - średnio 1 raz w tygodniu.
2. Zbieranie zanieczyszczeń z przystanków powinno odbywać się codziennie.
3. Usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego z jezdni a także pryzm tych odpadów
z chodników powinno odbywać się w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą należyte
warunki jazdy oraz bezpieczne warunki dla ruchu pieszych. Usuwanie zastoin lodu
i piasku przy krawędziach jezdni powinno odbywać się w czasie trwania akcji zimowej na
bieżąco, w okresach odwilży.
4. Śnieg, lód i błoto pośniegowe należy usuwać z powierzchni jezdni z należytą starannością, nie przemieszczając ich poza obręb jezdni, w tym zwłaszcza na chodniki,
z zachowaniem dostępu do przejść dla pieszych.
DZIAŁ V
INNE WYMAGANIA I POSTANOWENIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI
§ 35. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do wywożenia odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych do miejsc wskazanych w zezwoleniu uwzględniającym zapisy uchwały, o której mowa w § 20.
DZIAŁ VI
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH
ODPADÓW
§ 36. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do dnia 31 grudnia 2010r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
2) do dnia 31 grudnia 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
3) do dnia 31 grudnia 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

DZIAŁ VII
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OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 37. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane
w taki sposób i w takich warunkach, aby:
1) nie stwarzały zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi;
2) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a także ulic i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
3) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo
inne głośne zachowanie.
§ 38. Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie, zaś wydane zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie
uprawnionych osób.
§ 39.1. Właściciel psa zobowiązany jest do dokonania jego rejestracji w Urzędzie
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Wydziale Gospodarki Komunalnej w terminie 1miesiąca
od dnia wejścia w jego posiadanie.
2.Osoba, o której mowa w ust.1 powinna dokonać wyrejestrowania psa w ciągu
1 miesiąca od dnia, w którym przestała być jego właściciele
§ 40.1. Przy rejestracji psa, o której mowa w §39 ust.1 właściciel otrzymuje nieodpłatnie identyfikator w celu oznakowania psa.
2. Właściciel nie ma obowiązku zakładania psu identyfikatora w czasie, gdy pies ten
prowadzony jest na uwięzi lub gdy porusza się wyłącznie po terenie nieruchomości należącej
do jego właściciela .
§ 41.1.Psa bez identyfikatora, którego właściciela nie można ustalić, uważa się za
zwierzę bezdomne, które podlega wyłapywaniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Właściciel pragnący odzyskać złapane zwierzę ponosi wszelkie koszty związane
z jego złapaniem i utrzymywaniem.
2. Pies posiadający identyfikator, który znajduje się poza terenem nieruchomości należącej do jego właściciela i pozostaje bez opieki, jest dostarczany właścicielowi na jego koszt.
§ 42.Właściciel nieruchomości, po terenie której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania
się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną
z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą odpowiednio oznakowaną ze stosownym ostrzeżeniem lub z napisem: „Uwaga pies” lub tabliczkę z wizerunkiem psa, o wymiarach nie
mniejszych niż 10 cm x 10 cm .
§ 43.1.Wobec zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi na terenach przeznaczonych do użytku publicznego lub na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające takie jak uprząż, smycz, kaganiec, klatka, itp.
2.Na terenach, o których mowa w ust.1 właściciele utrzymują psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającego otoczeniu, także w kagańcu.
3.Z wyjątkiem parków, lasów i terenów objętych inną formą ochrony oraz terenów rekreacyjno- sportowych, zwalnianie psa z uprzęży lub smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że nie powoduje to zagrożenia dla
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osób, zwierzyny i ptactwa dzikiego a właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. Pies zwolniony z uprzęży lub smyczy powinien
mieć kaganiec.
§ 44.Przewożenie zwierząt domowych środkami komunikacji publicznej jest dozwolone pod warunkiem, że pies znajduje się w uprzęży lub na smyczy i w kagańcu
oraz zachowane są inne wymogi ustalone przez przewoźnika, z zastrzeżeniem § 46.
§ 45.Z zastrzeżeniem § 46, zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, do których ma dostęp nieograniczona liczba osób, a w szczególności
do placówek kultury, oświaty, służby zdrowia, urzędów, sklepów, lokali gastronomicznych,
aptek, na tereny placów zabaw, piaskownic, obiektów sportowych itp., chyba, że właściciel
nieruchomości (obiektu) wyraźnie dopuszcza taką możliwość.
§ 46. Zakazów, o których mowa w § 44 i § 45 nie stosuje się wobec właścicieli psów –
przewodników osób niewidomych.
§ 47.Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń.
§ 48.1. Zakazuje się:
puszczania psa samopas;
pozostawiania psa bez dozoru, z zastrzeżeniem ust. 2;
doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie, płoszenie, itp.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie obowiązuje, jeżeli pies znajduje się na terenie należycie ogrodzonym lub gdy jest on należycie uwiązany bądź przebywa
w obiekcie zamkniętym.

1)
2)
3)

§ 49.1.Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego uprzątania odchodów pozostawionych przez nie na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
a także na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. W tym celu właściciel zwierzęcia
powinien posiadać niezbędne akcesoria służące do usuwania zanieczyszczeń,
o których mowa.
2.Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych korzystających
z psów - przewodników.
3.Uprzątnięte odchody zwierzęce zapakowane w szczelne opakowania – torebki, należy wrzucać do koszy ulicznych.
4.W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia obowiązek,
o którym mowa w ust.1 niezwłocznie realizuje właściciel zanieczyszczonej nieruchomości.
§ 50.1.Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych spoczywa na właścicielach
zwierząt a w przypadku ich braku - na właścicielach nieruchomości, na których znajdują się
zwłoki.
2.Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego spoczywa na właścicielach tych terenów.
3.Wykaz zakładów zajmujących się utylizacją zwłok zwierzęcych jest podawany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
DZIAŁ VIII
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UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODKCJI ROLNICZEJ
§ 51.1.Wprowadza się na obszarze Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego całkowity
zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Zakaz określony w ust.1 nie ma zastosowania do utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na terenach pracowniczych ogrodów działkowych;
2) przebywających w zakładach weterynaryjnych, lecznicach dla zwierząt, schroniskach dla
zwierząt, stanowiących własność cyrków i klubów sportowych;
3) w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych
i serologicznych.
3.Na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi (wolnostojącymi) dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: drób,
pszczoły, króliki, nutrie, szynszyle pod warunkiem, że pomieszczenia inwentarskie, klatki, ule
itp. znajdują się w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od granicy działki
(w linii prostej).
§ 52.1.Utrzymującym zwierzęta gospodarskie zgodnie z przepisami § 51 ust. 2 i 3 zakazuje się utrzymywania ich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - strychy, piwnice, garaże, balkony
itp.;
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów do rejestru zabytków.
2.Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane:
1) w sposób nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;
2) w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w postaci hałasu,
nieprzyjemnego zapachu, itp.;
3) w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody;
4) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie zwierząt i weterynaryjnymi.
3.Obornik powinien być składowany w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy
działki (w linii prostej) na terenie płaskim, w szczelnym zbiorniku, tak aby odcieki nie mogły
przedostawać się na zewnątrz.
DZIAŁ IX
OBSZARY PODLEGĄJCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 53.1.W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi
i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania corocznej deratyzacji.
2.Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem § 56, przeprowadzają deratyzację dwa
razy w roku. Deratyzacja obejmuje wszelkie miejsca oraz pomieszczenia w obrębie nieruchomości szczególnie zagrożone występowaniem gryzoni, w tym zwłaszcza:
węzły ciepłownicze, korytarze, pomieszczenia piwniczne, strychy, zsypy i komory zsypowe,
osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazynów, itp.
§ 54. Deratyzację, z zastrzeżeniem § 56, przeprowadza się w terminach:
1) wiosennym – od 20 marca do 20 kwietnia;
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2) jesiennym – od 15 października do 15 listopada.
§ 55. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
(wolnostojącymi) przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeby.

DZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 56. Stosownie do przepisu art.10 ust.2a ustawy, kto nie wykonuje obowiązków
określonych w Regulaminie podlega karze grzywny.
§ 57. Przestrzeganie obowiązków określonych w Regulaminie kontroluje Straż
Miejska.
§ 58. Wykonanie
Świętokrzyskiego.

uchwały

powierza

się

Prezydentowi

Miasta

Ostrowca

§ 59. Tracą moc:
1) uchwała Nr VII/83/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 marca
2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
2) uchwała Nr XI/97/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia
1999 roku w sprawie obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 60. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej na stronach internetowych
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w prasie lokalnej.
§ 61. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak
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