UCHWAŁA NR XXII/108/2016
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Łączna
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r.,poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Skarżysku – Kamiennej, Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Łączna
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia
2016 r.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/108/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 25 lipca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, zwany
dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady postępowania i obowiązki wszystkich
osób przebywających na terenie gminy związane z utrzymaniem czystości
i porządku, w szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w
inny sposób, co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów
komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawa 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, warunków
rozmieszczania tych pojemników ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z 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
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zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) wymagań 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.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.
250);
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości zamieszkałe
jak i niezamieszkałe;
3) nieruchomość użyteczności publicznej – to teren lub budynek przeznaczony
dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym,
poczty
lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się
także
budynek
biurowy
i socjalny;
4) właścicielach nieruchomości – są to właściciele nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.
1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
5) miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj
spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności
związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami czy leczeniem medycznym;
6) pojemnikach – należy przez to rozumieć pojemniki plastikowe, jak również worki
foliowe oraz kontenery i kosze uliczne przeznaczone do gromadzenia odpadów;
7) kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię, pojemnik, zagłębienie lub
pryzmę służące do kompostowania odpadów organicznych,
8) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie gminy Łączna
9) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) – rozumie się przez
to plan wprowadzony uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami
dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018” i następujące w nim zmiany;
10) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne
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w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn.
zm.),
11) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
12) odpadach niebezpiecznych – są to odpady w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy o
odpadach;
13) wielkogabarytowych odpadach komunalnych – są to stałe odpady komunalne
z gospodarstw domowych, które nawet po odpowiednim rozdrobnieniu nie mogą
być umieszczone w typowych pojemnikach i workach ze względu na rozmiary lub
masę
i wymagają oddzielnego wywozu;
14) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
15) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – należy to
rozumieć specjalnie w tym celu przygotowane miejsce wyposażone w kontenery lub
pojemniki, do których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu,
wyselekcjonowane opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół, a także
odpady zielone;
16) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania
17) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał
wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Łączna rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i innych, na których powstają odpady
komunalne, zobowiązani są
do selektywnego zbierania powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania
odpadów komunalnych uważa się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela
nieruchomości odpadach zmieszanych nie stwierdza się występowania odpadów
wymienionych w punkcie 3.
3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych podlegają:
1) papier i tektura
2) szkło bezbarwne i kolorowe,
3) tworzywa sztuczne
4) opakowania wielomateriałowe
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5) metal,
6) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone,
7) przeterminowane leki, chemikalia
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) meble i odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony i inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych
13) popiół
4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach
( workach) z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki lub specjalnie oznakowanych dla
poszczególnych frakcji;
1) kolor żółty – tworzywa sztuczne
2) kolor zielony - szkło
3) kolor czerwony - metal
4) kolor niebieski – papier i tektura
5) kolor pomarańczowy – opakowania wielomateriałowe
6) kolor stalowy/popielaty - popiół
7) kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na
nieruchomości
8) kolor czarny - odpady zmieszane, nieposegregowane
5. Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi oraz różnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie ze sobą.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.
7. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na zmieszane odpady komunalne
oraz worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny
dokonuje systematycznie podmiot wybrany przez Gminę Łączna, w drodze przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna.
8. Wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych oraz zamieszkałych, na których
odpady komunalne powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, w
urządzenia
( pojemniki, worki ) do gromadzenia odpadów powstających w wyniku
prowadzonej działalności należy do właściciela nieruchomości.
9. Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim
stanie sanitarnym i technicznym należy do właściciela nieruchomości.
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10. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji mogą być poddawane procesowi
kompostowania w przydomowych kompostownikach, w celu uzyskania kompostu na
własne potrzeby właścicieli nieruchomości.
11. Wybierając sposób i miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę ewentualne
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostownik, aby nie
powodował uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
12. 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 papierowy,
7) skorupki od jajek.
8) popiół z drzewa, węgla drzewnego lub torfu.
13. 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,
8) materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub
toksyczne związki organiczne).
§ 3. Właściciele nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, są zobowiązani
do
1) odgarnięcia śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
2) podjęcia działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
§ 4. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z przepisami
ustawy
o
utrzymaniu
czystości
i
porządku
w
gminach.
W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio
do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.
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2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać
się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały
zanieczyszczenia
środowiska
wodno-gruntowego,
a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny
z przepisami szczególnymi.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy ciągach komunikacyjnych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach
publicznych przeznacza się pojemniki, worki foliowe i kosze na śmieci.
2. Ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona
nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do liczby mieszkańców korzystających
z pojemników, średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym,
częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów z nieruchomości.
3. Przyjmuje się, że na terenie gminy Łączna średnia ilość wytworzonych odpadów przez
jednego mieszkańca w ciągu tygodnia wynosi 30 litrów.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umieszczania poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach, wedle ich przeznaczenia.
5. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych ustala się następujące rodzaje
pojemników i ich minimalną pojemność:
1) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy to:
a) worki o pojemności od 30 do 120 l,
b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l,
c) kontenery KP 7, o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji;
d) pojemniki typu iglo o odpowiedniej kolorystyce do danej frakcji.
2) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych to:
a) worki o pojemności od 30l do 120l,
b) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 30 l,
c) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360l, 1100 l,
d) kontenery KP 7,
6. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l, 240 l lub 360l powinien:
1) spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,
2) być kompletny i zdatny do użytkowania,
3) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,
4) być wyposażony w kółka,
5) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
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6) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
7) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.
7. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l powinien:
1) spełniać wymagania normy PN-EN 840,
2) być kompletny i zdatny do użytkowania,
3) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
4) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
5) być wyposażony w 4 kółka,
6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.
8. Kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14 powinny:
1) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej,
2) być kompletne i zdatne do użytkowania,
3) posiadać szczelnie zamykające się klapy,
4) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,
9. Worki powinny :
1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,
2) posiadać mocny i trwały zgrzew,
3) być wykonane z surowca LDPE
10. W pojemnikach iglo oddzielnie zbiera się;
1) szkło ( pojemnik zielony)
2) tworzywa sztuczne, plastik ( pojemnik żółty)
11. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników
do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:
1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak,
co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak,
co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
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pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej
jednego pojemnika na odpady.
12. Kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych przy drogach publicznych,
winny być rozmieszczone na przystankach komunikacji zbiorowej. Kosze należy
lokalizować
w miarę możliwości pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
13. Kosze do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach służących do
użytku publicznego np. placówek handlowych i usługowych, szkolnych, gastronomicznych
i innych powinny być usytuowane w miejscach o dużej koncentracji ruchu, a w
szczególności przy wejściu do obiektu.
14. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
a w szczególności utrzymania ich w czystości.
15. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w zbiornik bezodpływowy na
nieczystości ciekłe o objętości dostosowanej do ilości osób przebywających na jej
terenie, tak aby nie dopuścić do przepełnienia i przelania się nieczystości na
powierzchnię oraz przenikania do gruntu. Podobnie przepustowość przydomowej
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
16. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób aby możliwy był
bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego
realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 6. 1. 1. Odpady komunalne pochodzące z terenu nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, obejmujące niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne oraz
odpady segregowane odbierane są w dniach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
2. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) odpady z tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż raz na w miesiącu,
2) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone o ile nie są kompostowane – nie
rzadziej niż raz na miesiąc,
3) szkło – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
4) opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
5) papier i tektura - nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
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6) metal, opakowania z metalu - nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
7) odpady niesegregowane – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
8) popiołu z przydomowych kotłowni: – nie rzadziej niż raz po sezonie grzewczym,
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytych opon – nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Pozbywanie się odpadów komunalnych określonych w §2. punkt 3 z terenów
nieruchomości odbywać się będzie z częstotliwością według potrzeb właścicieli
nieruchomości, w sposób następujący:
1) przeterminowane leki – mieszkańcy wrzucają do pojemników, które znajdują się
w aptekach oraz ośrodku zdrowia, w godzinach ich pracy,
2) zużyte baterie – mieszkańcy oddają do usytuowanych na terenie gminy pojemników
znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej oraz w PSZOK, w
godzinach otwarcia
3) chemikalia i akumulatory – mieszkańcy dostarczają do wyznaczonego punktu odbioru
PSZOK znajdującego się na terenie gminy, w godzinach otwarcia
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz
zużyte opony , odbierane są bezpośrednio podczas obwoźnych zbiórek w systemie
tzw. wystawek przez podmiot wybrany przez Gminę, lub indywidualnie w miarę
potrzeb mieszkańcy dostarczają do punku PSZOK, w godzinach otwarcia
5) odpady budowlane i rozbiórkowe można oddawać do punktu PSZOK jednak w ilości
200kg/gospodarstwo/rok, pozostałą ilość właściciel nieruchomości może oddać w
Punkcie odpłatnie w ramach indywidualnej umowy zawartej z Wykonawcą.
4. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, działającego na terenie
gminy
Łączna właściciele nieruchomości mogą dostarczać we własnym zakresie i w miarę
potrzeb, bez dodatkowej opłaty, następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów
komunalnych:
1) baterie i akumulatory
2) świetlówki
3) odpady biodegradowalne
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
5) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, opakowania po
6) farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i
hydraulicznych
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe
8) zużyte opony
9) tekstylia, opakowania z tekstyliów
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10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
11) tworzywa sztuczne
12) szkło opakowaniowe
13) oleje i tłuszcze.
5. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując
oddzielnie.
6. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść
przed złożeniem do worka lub pojemnika.
7. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki
sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
8. Odbiór odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych dokonuje
uprawniony podmiot w oparciu o indywidualną umowę zawartą z właścicielem
nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu.
9. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami
w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności
wchodzenia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać
je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na
teren nieruchomości;
10. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne należy wystawić przed wejściem na teren
nieruchomości, w terminie zgodnym z harmonogramem.
11. Opróżnianie koszy przystankowych na terenie gminy odbywa się nie rzadziej niż raz
na miesiąc, a w razie konieczności na zgłoszenie telefoniczne.
11. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych winno odbywać się z częstotliwością
uwzględniającą ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz zużycie wody;
nie należy dopuszczać do przepełnienia zbiornika.
12. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych
wynika z instrukcji eksploatacji.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 7. Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania z zakresu odbioru z nieruchomości
i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, są zobowiązani do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych, do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
właściwych dla Rejonu 6, w którym znajduje się Gmina Łączna, zgodnie ze wskazaniem
WPGO.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
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§ 8. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia
starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy także:
1) zapewnienie zwierzętom w razie potrzeby opieki weterynaryjnej.
2) prowadzenia psa na smyczy, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającą
otoczeniu, do nałożenia kagańca; dopuszcza się prowadzenia psa bez smyczy tylko
w miejscach mało uczęszczanych, głównie poza ścisłymi centrami, pod warunkiem,
że właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
3) pozostawienie zwierząt domowych bez uwięzi na terenie nieruchomości może mieć
miejsce w przypadku nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający
zwierzętom domowym jej opuszczenie, właściciel nieruchomości ma obowiązek
oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej
posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia
lub życia ludzi
4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego; nie dotyczy to psów przewodników towarzyszących osobom
niepełnosprawnym.
4. Zabrania się ;
1) wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
2) wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów
użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania; nie dotyczy to psów
przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym,
3) wypuszczania psów poza teren nieruchomości lub mieszkania bez dozoru.
5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i bezkręgowce w lokalach mieszkalnych lub
użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, które w nienależyty sposób sprawują opiekę
nad
swoimi zwierzętami, ponoszą w razie ucieczki koszty ich schwytania, transportu do
schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia w schronisku.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 9. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
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1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym
na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich ograniczenie wszelkich
uciążliwości takich jak nadmierny hałas, odór itp.,
3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów
zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych
miejscach publicznych.
3. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do
wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania
nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
4. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m
od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły
nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, w szczególności tych, na terenie których
prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich, zobowiązani są do przeprowadzania
obowiązkowej deratyzacji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30 października. Obowiązek
ten
w odniesieniu do właścicieli budynków mieszkalnych może być realizowany
tylko w miarę potrzeb.
2. Deratyzację winno się przeprowadzić dodatkowo w przypadku wystąpienia populacji
gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
3. Do zwalczania gryzoni i insektów należy używać preparatów ogólnodostępnych,
posiadających wymagane certyfikaty. Wykonanie deratyzacji powinno być powierzone
wyspecjalizowanym podmiotom.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 11. 1 Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
zabrania się właścicielom nieruchomości:
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków;
2) spalania innych odpadów niż odpady z drewna, tektura w instalacjach a pozostałości
roślinnych porażonych chorobami i szkodnikami na powierzchni ziemi;
3) wypalania trawy i innej roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach
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i pasach przydrożnych;
4) zakopywania odpadów;
5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
7) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
§ 12. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Wójt
Gminy Łączna, który może zwrócić się do Policji o pomoc przy przeprowadzeniu
odpowiednich czynności kontrolnych.
§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.
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UZASADNIENIE
Konieczność zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łączna
związana jest ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego 2015 roku.
W myśl art. 11 w/w ustawy nowelizującej , dotychczasowe akta prawa miejscowego
wydane między innymi na podstawie art. 4 ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach ,
tracą moc w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanej ustawy, a więc 1 sierpnia
2016r.
W związku z powyższym konieczne jest uchwalenie nowej uchwały z terminem
obowiązywania od 1 sierpnia 2016 roku.
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