
UCHWAŁA  Nr XV/102/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno 

Na podstawie 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno”, stanowiący załącz-

nik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/180/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XV/102/16 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY GNOJNO 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno, zwany dalej Regulaminem, 

ustala szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdują-

cych się na terenie gminy, a w szczególności: 

1) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

2) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho-

mości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

3) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

4) zasady użytkowania przydomowych kompostowników przydomowych; 

5) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolni-

czej; 

6) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) kompostowniku - rozumie się przez to specjalną skrzynię, zagłębienie, pryzmę służące do kompostowa-

nia odpadów organicznych na użytek własny; 

2) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów 

o kodzie 20 03 99, powstających podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, na które 

nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-

architektonicznej, prowadzonych we własnym zakresie; 

3) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzone-

go przez Wójta Gminy rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości lub decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżnia-

nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

4) pojemnikach - należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia 

odpadów; 

5) prawie budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz akty 

wykonawcze do przywołanej ustawy; 

6) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone 

uchwałą Rady Gminy Gnojno na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy; 

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250); 

8) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne z gospodarstw domowych 

o kodzie 20 03 07, które nawet po odpowiednim rozdrobnieniu nie mogą być umieszczone w typowych 

pojemnikach i workach ze względu na rozmiary lub masę i wymagają oddzielnego odbioru. 
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Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3.1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gnojno zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na swoim terenie, wykonując obowiązki wynikające 

z odrębnych przepisów oraz poprzez: 

1) zbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w pojemnikach lub workach do tego 

celu przeznaczonych w sposób określony w Rozdziale 3; 

2) utrzymanie miejsc przeznaczonych na lokalizację pojemników służących do zbierania odpadów komu-

nalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Nieruchomość, na której powstają odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego zbie-

rania i odbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym niniejszym Regulaminem. 

3. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości ob-

owiązani są do ich selektywnego zbierania, a podmiot odbierający do ich selektywnego odbierania, 

z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; 

2) szkło oraz opakowania ze szkła; 

3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) metale oraz opakowania z metali; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

odpady zielone; 

7) popiół; 

8) przeterminowane leki; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) inne odpady niebezpieczne np. świetlówki, chemikalia, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po 

aerozolach i środkach ochrony roślin; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony. 

4. Na terenie gminy zabrania się: 

1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; 

2) zakopywania odpadów; 

3) indywidualnego wywożenia odpadów do miejsc ich unieszkodliwiania, chyba że niniejszy Regulamin 

inaczej stanowi; 

4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; 

6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 

opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.; 

7) stosowania odpadów budowlanych i popiołów z kotłowni przydomowych do utwardzenia powierzchni 

nieruchomości w sposób naruszający stosunki wodne; 

8) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływo-

wych, w których gromadzone są nieczystości ciekłe. 
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Rozdział 3 

Wymagania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 

§ 4.1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wydzielenia ze strumienia odpadów: 

1) papieru i tektury (kod 20 01 01); 

2) tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 

3) opakowań wielomateriałowych; 

4) metali; 

5) szkła; 

6) odpadów ulegających biodegradacji; 

7) odpadów wielkogabarytowych, np. mebli, dywanów, wykładzin itd.; 

8) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

9) zużytych baterii i akumulatorów; 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-3 umieszcza się w tym samym pojemniku jako zmieszane odpady 

opakowaniowe (kod 15 01 06), posiadające właściwości palne. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 4-5 umieszcza się w tym samym pojemniku jako zmieszane odpady 

opakowaniowe (kod 15 01 06), posiadające właściwości niepalne. 

4. W pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów - pod rygorem uznania odpadów za zmieszane - na-

leży umieszczać jedynie odpady należące do frakcji przypisanej do danego pojemnika. 

§ 5.1. Przeterminowane leki i opakowania po nich należy oddawać do punktów zbierania zużytych le-

ków, prowadzonych w aptekach i pozostałych punktach na terenie gminy. 

2. Każdy posiadacz odpadów może przekazać odpady zawierające substancje niebezpieczne (np. świe-

tlówki, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe opakowania po aerozolach i środkach ochrony 

roślin, itd.) do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je 

do specjalistycznych pojemników znajdujących się w gminnym punkcie zbiórki odpadów komunalnych lub 

w szkołach, świetlicach oraz w sklepach prowadzących sprzedaż tego rodzaju artykułów; wykaz miejsc, 

w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie będzie dostępny na stronie internetowej gminy oraz na 

tablicach ogłoszeń urzędu i poszczególnych sołectw. 

§ 6.1. Papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania typu Tetra Pak umieszcza się 

w workach o kolorze żółtym. 

2. Odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na  nieruchomości, umieszcza się w po-

jemnikach o kolorze brązowym. 

3. Szkło i metal umieszcza się w workach o kolorze niebieskim. 

4. Odpady zmieszane umieszcza się w zamkniętym pojemniku. 

§ 7.1. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, opony i odpady niebezpieczne muszą być wysta-

wione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem/wjazdem na teren 

nieruchomości w sposób niestwarzający zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. 

2. Odbiór odpadów budowlanych następuje na zgłoszenie indywidualne. 
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Rozdział 4 

Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 8. Właściciel nieruchomości oraz podmioty zobowiązane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach zapewniają utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości przez: 

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników lub innych miejsc 

użyteczności publicznej przyległych do nieruchomości; 

2) śnieg, błoto, lód, odpady powstałe w wyniku remontu lub modernizacji nieruchomości powinny być od-

garnięte z chodnika i złożone wzdłuż krawężnika oddzielającego chodnik od jezdni tak, by 

nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych na chodniku i pojazdów na jezdni, z zachowaniem możliwo-

ści odpływu wody do kanalizacji oraz w sposób nie zagrażający zieleni. 

§ 9.1. Piasek lub inny dopuszczony prawem materiał uszorstniający użyty do usunięcia śliskości należy 

usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania. 

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

3. Zabrania się spławiania do wód stojących lub płynących śniegu i błota pośniegowego wywożonego z 

terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych gminy, dróg, parkingów, terenów prze-

mysłowych, baz transportowych; dopuszcza się ich składowanie wyłącznie na terenach do tego wyznaczo-

nych, spełniających wymogi obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wodnego. 

Rozdział 5 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami  

naprawczymi 

§ 10.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości 

pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio wprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Mycie pojazdów mechanicznych jest dozwolone w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieru-

chomości. 

3. Mycie karoserii samochodów w miejscach wymienionych w ust. 1 nie może powodować odpływu wo-

dy na ulicę lub chodnik. 

4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą 

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach lub ustawy o odpadach. 

Rozdział 6 

Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania  

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 11. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości oraz na drogach publicznych przeznacza się 

pojemniki, kontenery, worki, kosze na śmieci. 

§ 12.1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l lub większe - chyba, że niniejszy Regulamin inaczej sta-

nowi; 

2) kontenery o pojemności 1,5 m
3
, 4,5 m

3
 lub większe; 

3) kosze uliczne o pojemności 50 l lub większe; 

4) worki różnokolorowe. 
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2. Pojemniki wymienione w ust. 1 pkt 1 powinny być wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające 

gromadzone odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych oraz poddawane dezynfekcji. 

3. Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez zwierzę-

ta. 

§ 13. Dla ustalenia pojemności pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych 

przyjmuje się średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i innych 

źródłach w ciągu tygodnia: 

1) zabudowa jednorodzinna - 20 l na osobę; 

2) zabudowa wielorodzinna - 20 l na osobę; 

3) szkół wszelkiego typu - 3 l / ucznia; 

4) dla pensjonatów, hoteli - 10 l / jedno łóżko; 

5) lokali gastronomicznych - 10 l / jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) lokali handlowych - 50 l / każde 10 m
2
 pow. całkowitej; 

7) obiektów małej gastronomii - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

8) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 

pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników. 

§ 14.1. Minimalna pojemność pojemników powinna być dobierana indywidualnie dla każdego gospodar-

stwa domowego na podstawie normatywów określonych w § 13 Regulaminu oraz liczby osób 

w gospodarstwie domowym, jednak musi to być co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość 

(dopuszcza się możliwość ustawienia pojemników 80 l w przypadku osób samotnych). 

2. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do 

liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w § 13 Regulaminu. 

3. Prowadzący działalność gospodarczą oraz kierujący instytucjami oświaty, zdrowia zobowiązani są do-

stosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb w oparciu o § 13 Regulaminu. 

§ 15. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno 

dla użytkowników, jak i dla pracowników podmiotów uprawnionych, w sposób nie powodujący nadmiernych 

uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich w miejscu wyodrębnionym, bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy je wysta-

wiać w dniu odbioru przed posesje. 

§ 16. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady 

komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych. 

§ 17.1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, 

gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych le-

ków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, innych odpadów niebezpiecznych oraz od-

padów z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów. 

3. Do pojemników na odpady opakowaniowe zabrania się wyrzucać: 

1) opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem; 

2) kalkę techniczną; 

3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi; 

4) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki); 

5) lustra; 

6) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości; 
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7) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone); 

8) szyby samochodowe; 

9) potłuczone opakowania szklane; 

10) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego; 

11) opakowania po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach; 

12) opakowania po środkach ochrony roślin. 

Rozdział 7 

Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 18.1. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia takiej liczby pojemników na odpady, 

aby częstotliwość ich wywozu odbywała się na bieżąco, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie 

letnim oraz nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie zimowym. 

2. Odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są 

w dniach wyznaczonych zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych powinno odbywać się na bieżąco w zależności od potrzeb, 

w sposób uzgodniony z odbiorcą odpadów. 

4. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika 

bezodpływowego, którego skutkiem może być wypływ ścieków nie oczyszczonych do gruntu lub wód po-

wierzchniowych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania niezbędnych na-

praw (remontu) i powiadomienia o tym właściwych służb Urzędu Gminy. 

Rozdział 8 

Warunki prowadzenia procesu kompostowania w przydomowych kompostownikach 

§ 19. W przydomowych kompostownikach właściciel nieruchomości może kompostować następujące 

odpady: 

1) miękkie części uprawianych roślin; 

2) ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce; 

3) odpady po owocach i warzywach; 

4) obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych; 

5) resztki produktów mleczarskich, stary chleb; 

6) fusy po herbacie i kawie (z filtrem, jeśli jest wyłącznie papierowy); 

7) skorupki od jajek; 

8) popiół z drzewa, węgla drzewnego, węgla brunatnego lub torfu. 

§ 20. Do kompostowania nie należy przeznaczać: 

1) kości, mięsa; 

2) zepsutej żywności, płynnych resztek jedzenia, tłuszczy; 

3) herbat ekspresowych; 

4) odchodów zwierzęcych; 

5) tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych; 

6) papieru, niedopałków papierosów; 

7) popiołu z węgla kamiennego; 
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8) osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych; 

9) materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki or-

ganiczne). 

§ 21.1. Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik określa Rozporzą-

dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.). 

2. Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości dla są-

siednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostownik, aby nie powodować uciążliwości dla nieruchomo-

ści sąsiednich. 

Rozdział 9 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 22. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nierucho-

mości są zobowiązani do działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów komunalnych oraz do 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć ich ilość kiero-

waną na składowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowisko od-

padów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych ( np. z ogrodów). 

§ 23.1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i biodegradowalne mogą być zagospodarowywane 

wyłącznie w ramach Regionu V, w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK ) 

wskazanych do obsługi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa świętokrzyskiego. 

2. W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych nadzwyczaj-

nych przyczyn, należy przekazywać tego rodzaju odpady do instalacji wskazanych w WPGO jako instalacje 

zastępcze. 

Rozdział 10 

Wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie ochrony przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku 

§ 24. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane tak, by nie stwarzały zagrożenia dla osób trzecich. 

§ 25.1. Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne dozwolone jest tylko przy użyciu smyczy 

i w kagańcu. 

2. Zwolnienie psów ze smyczy dopuszczalne jest jedynie w miejscach odosobnionych, mało uczęszcza-

nych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych pod warunkiem, że pies jest w kagańcu 

a właściciel (opiekun) psa znajduje się od psa w niedalekiej odległości i ma możliwość sprawowania bezpo-

średniej kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, gdy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób 

trzecich i mienia. 

4. Zabrania się wprowadzania psów do piaskownic służących dzieciom jako teren do zabawy. 

§ 26. Właściciel zwierzęcia domowego obowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczysz-

czaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w przypadku takiego zanieczyszczenia do na-

tychmiastowego ich uprzątnięcia - w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 

zielonych itp.; nieczystości te umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, 

mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy 

osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

§ 27. Posiadacz psa zobowiązany jest do dbałości o to, by jego zwierzę nie zakłócało spokoju innym 

mieszkańcom, zwłaszcza w godzinach od 22 wieczorem do 6 rano. 
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Rozdział 11 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji  

rolniczej 

§ 28.1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej wy-

łącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich (za wyjątkiem utrzymywania gęsi, kaczek, kur, królików, 

które dopuszcza się utrzymywać równocześnie), jednak nie więcej niż: 

1) kozy - 2szt.; 

2) owce - 2szt.; 

3) konie - 1szt. (za wyjątkiem koni utrzymywanych w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych lub sporto-

wych); 

4) kaczki, gęsi, kury, króliki - 20 szt. 

2. Ograniczenia w ust. 1 nie dotyczą gospodarstw rolnych. 

§ 29. Chów zwierząt powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich, 

a w szczególności: 

1) zwierzęta i teren hodowli nie mogą być widoczne z drogi publicznej lub sąsiedniej nieruchomości; 

2) hodowla nie może być uciążliwa przez wytwarzane przez zwierzęta wyziewy i opary oraz odpady 

i odchody. 

§ 30. W razie chowu gołębi ich liczba nie powinna przekroczyć 20 szt. bez względu na rodzaj i wielkość 

nieruchomości z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy hodowców zrzeszonych W Polskim Związku Ho-

dowców Gołębi. 

§ 31. W razie hodowli pszczół miodnych, ule powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 

m od granicy nieruchomości - w taki sposób by nie zakłócały korzystania z sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 12 

Wymagania w zakresie przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania 

§ 32.1. Właściciele nieruchomości wielolokalowych mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji raz 

w roku. 

2. W odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych obowiązek deratyzacji jest realizowany tylko 

w miarę potrzeby. 

3. W odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczy-

wa na gminie. 

§ 33. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Gnoj-

no w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym określi obszary podlegające obo-

wiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia. 

§ 34. Koszty deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości. 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 

§ 35.1. Odpady wytworzone w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich winny być gromadzo-

ne i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami; odpady te nie mogą zanieczyszczać terenu 

nieruchomości, na której zwierzęta są hodowane, a także nieruchomości sąsiednich. 

2. Wytworzone podczas hodowli: obornik, gnojówka i gnojowica muszą być gromadzone w taki sposób, 

aby nie powodowały skażenia wód powierzchniowych i gruntowych. 
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§ 36. Sposób postępowania ze zwłokami padłych zwierząt gospodarskich regulują przepisy odrębne. 

§ 37. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy.
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UZASADNIENIE 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno 

związane jest przede wszystkim ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach z 2014 r. W myśl art. 11 znowelizowanej ustawy uchwały wydane na podstawie art. 4, 

art. 6l, 6n, 6r ust. 3 i 4 przed 1 lutego 2015 r. utracą moc w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  

Projekt regulaminu został przekazany do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarne-

mu w Busku-Zdroju, który pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. (znak SE.Ia-0705/23.16) pozytywnie go zaopiniował. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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