Załącznik nr 8 do SIWZ
Uchwała Nr XXXVI/206/16
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27.10.2016r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) oraz 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.
poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik nr 1 do
Uchwały XXXVI/206/16
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27.10.2016r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY KUNÓW
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów
dotyczące:
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w tym:
 zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów,
 obowiązków właścicieli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości,
 wypełniania obowiązków w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 wypełniania obowiązków w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i ich utrzymania
w odpowiednim stanie;
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez zbieranie następujących rodzajów odpadów, o kodach określonych
w katalogu odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
2) papier i tektura (kod 20 01 01),
3) szkło bezbarwne i kolorowe (kod 20 01 02),
4) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39),
5) opakowanie wielomateriałowe (kod 15 01 05),
6) metale (kod 20 01 40),
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji (kod 20 02 01, 15 01 01 ),
8) przeterminowane leki (kod 20 01 32),
9) zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34),
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36),
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
12) odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 11, 17 08 02),

13) zużyte opony (kod 16 01 03),
14) odpady zielone (kod 20 02 01).
2. Selektywna zbiórka odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-6 polega na ich łącznym
zbieraniu jako tzw. frakcji suchej.
3. Uznaje się, że odpady są zbierane w sposób selektywny jeżeli w odebranych od właściciela
nieruchomości odpadach zmieszanych, nie stwierdza się występowania odpadów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2-14.
4. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość zbierania z odpadami zielonymi,
odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego ulegających biodegradacji.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości m. in. przez wyposażenie jej w pojemniki na odpady o odpowiedniej
pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany umieszczać odpady o których mowa w § 2 ust. 1
pkt. 1-6 we właściwych pojemnikach lub workach niezwłocznie po ich powstaniu.
3. Miejsca ustawienia pojemników na odpady winny być utrzymywane w czystości a pojemniki
winny być zabezpieczone przed wydostawaniem się odpadów na zewnątrz.
4. Zbierane selektywnie odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być unieszkodliwiane
w przydomowych kompostownikach.
5. Odpady, o których mowa w ust. 4 powstające na terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których nie ma możliwości ich
kompostowania, właściciele nieruchomości mają obowiązek dostarczenia do punktu
selektywnej zbiórki.
6. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8-13 właściciel nieruchomości jest obowiązany
w sposób bezpieczny zbierać na terenie nieruchomości do czasu zorganizowania ich odbioru
lub do czasu ich dostarczenia do punktu zbiórki przez właściciela nieruchomości.
7. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy
zniszczonych dróg gruntowych we własnym zakresie lub w uzgodnieniu z właścicielem lub
zarządcą drogi.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w taki
sposób, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów i umożliwiający ich zabranie przez
zarządcę drogi.
§ 5.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie
nieruchomości nie przeznaczonej do użytku publicznego pod warunkiem wykonywania tego na
utwardzonym terenie i odprowadzenia zanieczyszczonej wody do kanalizacji deszczowej
z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych.
§ 6.
Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonej do użytku publicznego pod warunkiem, że:
1) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
2) nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych,
3) jest związana z bieżącą eksploatacją pojazdu stanowiącego własność właściciela
nieruchomości i dotyczy drobnych napraw.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym
§ 7.
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) pojemniki o pojemności 120 i 240 litrów w kolorze zielonym do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) pojemniki lub worki o pojemności 60, 90, 120, 240 w kolorze niebieskim na odpady
wysegregowane (frakcja sucha).
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
1) pojemniki o pojemności 120, 240, 1100 litrów w kolorze zielonym do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) pojemniki typu KP 7 o pojemności 7 m3, do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych,
3) pojemniki typu dzwon o pojemności 1500 i 2500 litrów w kolorze niebieskim,
na odpady wysegregowane (frakcja sucha).
3. Dopuszcza się odstępstwa od określonej powyżej kolorystyki pod warunkiem wyraźnego
oznakowania pojemników.
4. Na drogach publicznych – kosze uliczne o pojemności od 40 do 100 litrów.
§ 8.
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) 120 l – jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 4 osoby,
2) 240 l – jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 8 osób,
3) 360 l – jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 12 osób,
4) w przypadku większej liczby osób oraz w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym –
120 l na 4 osoby korzystające z pojemnika.
§ 9.
Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków na odpady komunalne segregowane:
1) 120 l – jeżeli z pojemnika lub worka korzysta nie więcej niż 4 osoby,
2) 240 l – jeżeli z pojemnika lub worka korzysta nie więcej niż 8 osób,
3) 360 l – jeżeli z pojemnika lub worka korzysta nie więcej niż 12 osób,
4) w przypadku większej liczby osób oraz w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym –
120 l na 4 osoby korzystające z pojemnika lub worka.
§ 10.
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym oraz na
przystankach komunikacji publicznej poza terenem zabudowanym wynoszącą 40 l. Odległość
między koszami ulicznymi powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu
pieszych.
§ 11.
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Właściwy stan sanitarny pojemników oznacza utrzymanie pojemnika w takim stanie, aby był
bezpieczny pod względem epidemiologicznym i nie powodował immisji uciążliwych
zapachów. W tym celu pojemniki winny być regularnie myte a w razie potrzeby
dezynfekowane.
3. Odpowiedni stan porządkowy pojemników oznacza zachowanie estetycznego wyglądu
pojemników i ich właściwe usytuowanie na terenie nieruchomości, zgodnie z odrębnymi
przepisami.

4. Odpowiedni stan techniczny pojemników oznacza ich wyposażenie w pokrywę, koła do
przemieszczania ich, uchwyt ułatwiający ciągnięcie lub pchanie pojemników oraz uchwyty
do mechanizmów załadowczych. Pojemniki nie mogą być uszkodzone w sposób
powodujący wydostawanie się odpadów poza pojemnik.
§ 12.
Do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stosuje się pojemniki lub worki
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom,
o minimalnej pojemności 1,1 m3.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, zgodnie z harmonogramem odbioru, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, właściciel nieruchomości obowiązany
jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas
odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce
umożliwiające swobodny dojazd w celu ich opróżnienia.
3. Na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zebrane odpady są odbierane przez
podmiot odbierający odpady z pojemników ustawionych w pomieszczeniach zlokalizowanych
w sąsiedztwie budynków.
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§ 14.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) w okresie od kwietnia do października:
a) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na
tydzień,
b) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na
dwa tygodnie,
c) z części wiejskiej Gminy Kunów – co najmniej 1 raz na miesiąc,
2) w okresie od listopada do marca:
a) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na
tydzień,
b) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na
miesiąc,
c) z części wiejskiej Gminy Kunów – co najmniej 1 raz na miesiąc,
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6 (frakcja sucha) z terenu nieruchomości:
a) z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu,
b) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu.
Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2-6 mogą być
dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, 11
i 13 odbywać się będzie w ramach zbiórek organizowanych dwa razy do roku. Zapewnia
się możliwość dostarczenia ww. odpadów we własnym zakresie do punktów selektywnej
zbiórki.
Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12 winny być
dostarczane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki.
Odpady, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 8 winny być dostarczane do punktów odbioru
przeterminowanych leków w aptekach.
Odpady, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 9 winny być dostarczane do punktów odbioru baterii
mieszczących się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, w Gminnym Centrum Informacji
oraz w szkołach podstawowych i w gimnazjum na terenie gminy Kunów.
Opróżnianie koszy z terenów przeznaczonych do użytku publicznego następuje co najmniej

1 raz w tygodniu.
§ 15.
1. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych poprzez ich odprowadzanie
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej, nieczystości ciekłe winny być gromadzone
w zbiorniku bezodpływowym lub zagospodarowane w przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Sposób pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach
bezodpływowych polega na przekazaniu ścieków podmiotowi posiadającemu zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się
zbiornika i wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych z częstotliwością co
najmniej 1 raz na miesiąc.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16.
 Gmina Kunów przyporządkowana została do 2 regionu gospodarki odpadami komunalnymi.
 Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w 2 regionie jest instalacja
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17.
 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego.
 Właściciele nieruchomości, utrzymujący zwierzęta domowe w szczególności psy, zobowiązani
są zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się tych
zwierząt poza jej granice.
§ 18.
 Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) stały, skuteczny dozór nad tymi zwierzętami,
2) utrzymywanie psa na uwięzi w taki sposób by nie zagrażał on otoczeniu.
2. Podczas wyprowadzania psów na tereny ogólnie dostępne osoba utrzymująca psa jest
obowiązana:
1) wyprowadzać psa na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną,
mieszańca takich ras lub innego zagrażającego otoczeniu – na smyczy i w kagańcu,
2) zapewnić wyprowadzanie psa przez osobę, która jest w stanie kontrolować
zachowanie zwierzęcia, a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną lub
mieszańca takich ras lub innego zagrażającego otoczeniu wyłącznie przez osobę
dorosłą,
3) niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez psy w obiektach oraz na
terenach przeznaczonych do użytku wspólnego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających
z psów przewodników.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub
opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Zabrania się zwalniać ze

smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających
otoczeniu.
4. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości
należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,
odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
5. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się
niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.
Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 19.
1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie osiedli z zabudową
mieszkaniową wielorodzinną.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą
być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone
i usuwane w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód
powierzchniowych i podziemnych oraz dróg publicznych,
2) prowadzona hodowla nie będzie powodowała uciążliwości takich jak hałas czy odór dla
współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20.
1. Na właścicieli nieruchomości zabudowanych nakłada się obowiązek przeprowadzenia
deratyzacji w pomieszczeniach piwnicznych budynków oraz w miejscach zagrożonych
bytowaniem gryzoni w przypadku stwierdzenia pojawienia się zwiększonej liczby gryzoni.
2. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia deratyzacji należy ją
przeprowadzić w pierwszym tygodniu marca i w pierwszym tygodniu października.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 21.
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz
Miasta i Gminy Kunów.

