
UCHWAŁA NR XVI/83/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Miejska w Nowej 
Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VIII/26/15 Rady Gminy Nowa 
Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nowa Słupia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Roman

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 3772



Załącznik do uchwały Nr XVI/83/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 26 września 2019 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA SŁUPIA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia, określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położnych w gminie Nowa Słupia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, 
w zakresie obejmującym:

1) papier i tekturę,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło opakowaniowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

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

7) zmieszane odpady komunalne (resztkowe),

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano – architektonicznej,

15) popiół z palenisk domowych.

2. Selektywnie zebrane odpady wskazane w §2 ust. 1 pkt 1-7, odbierane są ,,u źródła’’ z terenu 
nieruchomości w miejscu ich powstania.

3. Selektywnie zebrane odpady wskazane w §2 ust. 1 z wyłączeniem odpadów wskazanych w pkt 7 – 
zmieszanych odpadów komunalnych (resztkowych) przyjmowane są przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

4. Selektywnie zebrane odpady wskazane w §2 ust. 1 pkt 12 – meble i inne odpady wielkogabarytowe 
odbierane są również ,,u źródła’’ z terenu nieruchomości w miejscu ich powstania w formie mobilnych zbiórek, 
w ustalonych terminach podanych do publicznej wiadomości.
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5. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach 
gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się 
wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.

6. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach 
gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się 
inne odpady, niż te na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.

7. Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz 
różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą.

8. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na odpady komunalne odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej, w tym odpadów niebezpiecznych.

9. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach 
przeznaczanych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki:

1) frakcję odpadów, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym 
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się  w pojemnikach lub 
workach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem ,,PAPIER”,

2) frakcję odpadów, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 4, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem 
,,SZKŁO’’,

3) frakcję odpadów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, w skład której wchodzą odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się  w pojemnikach lub workach koloru 
ŻÓŁTEGO oznaczonych napisem ,,METALE i TWORZYWA SZTUCZNE’’,

4) frakcję odpadów, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 6, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
BRĄZOWEGO oznaczonych napisem ,,BIO’’,

5) frakcję odpadów, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 7, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
CZARNEGO oznaczonych napisem ,,ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE’’.

9. Odpady typu PET należy trwale zgnieść aby zachować zmniejszoną objętość.

§ 3. 1.  Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych.

2. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu 
drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu 
odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie 
bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub 
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

5. Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, 
chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach 
i warzywach, skórki z bananów, resztki owoców cytrusowych, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, 
fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek.
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6. Kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, zepsuta żywność, 
płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, 
papier, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki 
organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

7. Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych:

1) organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni,

2) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru 
i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest 
nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności),

3) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa 
podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego 
zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych 
warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów 
organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi 
warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miału urozmaicony skład, 
różnych odpadów organicznych),

4) jeśli stosujemy kompostownik powinna to być konstrukcja zapewniająca odpowiednie przewietrzenie 
materiału,

5) kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być 
przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu,

6) w razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn.: powinno się dostarczyć odpowiednich kultur 
mikroorganizmów, zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu 
rozłożonego,

7) pryzma oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem,

8) pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej 
zera.

8. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami 
prawa.

9. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady wskazane w §2 
ust. 1 pkt 6, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych, spełanijących wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, określone w §3 niniejszego 
Regulaminu.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami  
i warsztatami naprawczymi

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia chodnika położonego wzdłuż jego 
nieruchomości i bezpośrednio przy granicy nieruchomości ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń 
w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Obowiązek ten nie dotyczy chodników na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych.

§ 5. 1.  Mycie użytkowanych w gospodarstwie domowym pojazdów samochodowych poza myjniami 
dopuszcza się jedynie z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

1) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodu,

2) stosowane są środki ulegające biodegradacji,
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3) mycie prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania 
na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczania przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 4.
Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków 

oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1.  Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (resztkowych) na terenie nieruchomości, na 
których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne służą spełniające normy techniczne pojemniki i worki 
o pojemności od 120l do 240l, a do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych służą worki spełniające 
standardy o pojemności minimum 120l.

2. Wymaganie wskazane w §6 ust. 1 dotyczą również gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.

3. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (resztkowych) na terenie nieruchomości, na 
których znajdują się budynki mieszkalne wielolokalowe służą pojemniki o pojemności 1100l a do gromadzenia 
odpadów selektywnie zebranych służą pojemniki o pojemności 1100l i worki spełniające standardy 
o pojemności minimum 120l.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości 
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

5. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości, na twardej, 
równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń w sposób 
niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

6. W dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki i worki powinny być wystawione na granicy 
nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją w sposób niepowodujący uciążliwości 
i utrudnień dla mieszkańców oraz utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.

7. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne spełniające standardy o pojemności minimalnej 20l. Kosze 
winny być rozmieszczone w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych, tj.:na przystankach 
komunikacyjnych, chodnikach i placach publicznych w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu 
pieszych i pojazdów.

8. Opróżnianie koszy ulicznych następować będzie systematycznie w sposób niedopuszczający do ich 
przepełnienia.

9. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym 
i technicznym, aby korzystnie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodować zagrożeń dla zdrowia 
użytkowników w stanie uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników 
atmosferycznych, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz okresowej ich 
dezynfekcji.

10. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych poza workami, pojemnikami oraz w miejscach 
przypadkowych.
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11. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego 
mieszkańca w ciągu jednego dnia wynosi 3 litry.

§ 7. 1.  Uwzględniając ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego 
mieszkańca w ciągu jednego dnia, wskazaną w §6 ust. 11 Regulaminu, określa się w zależności od ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość, pojemność pojemnika na odpady zmieszane (resztkowe):

1) nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne:

a) gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – przynajmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

b) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – przynajmniej dwa pojemniki o pojemności 120l lub 
przynajmniej jeden pojemnik o pojemności 240l,

2) nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne wielolokalowe – przynajmniej jeden pojemnik 
o pojemności 1100l,

3) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku – pojemnik o pojemności 120l.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie zapewnić większą ilość pojemników na 
odpady zmieszane w przypadku, gdy ilość zapewnionych pojemników przez Gminę jest niewystarczająca do 
prawidłowego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1.  Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności 
od rodzaju odpadów wynosi:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne:

a) zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

b) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

c) szkło – w tym, odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) metale i tworzywa sztuczne – w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

e) odpady ulegające biodegradacji – ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia 
do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej 
niż jeden raz w miesiącu,

2) budynki mieszkalne wielolokalowe:

a) zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

c) szkło – w tym, odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) metale i tworzywa sztuczne – w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

e) odpady ulegające biodegradacji – ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia 
do października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu,
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3) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością wskazaną w §8 
ust. 1 pkt 1 – jak dla nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne.

2. Odpady komunalne takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe niezależnie od możliwości 
przekazania ich na bieżąco do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, będą odbierane 
w formie mobilnych zbiórek z terenu nieruchomości, przynajmniej raz w roku.

3. Odpady komunalne takie jak:

1) papier i tekturę,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło opakowaniowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

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

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano – architektonicznej,

14) popiół z palenisk domowych,

należy selektywnie zbierać i we własnym zakresie przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów oraz 
potrzeb właścicieli nieruchomości.

4. Selektywnie zebrany popiół z palenisk domowych, powstający w gospodarstwach domowych należy 
dostarczać we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Popiół z palenisk domowych powstający w gospodarstwach domowych w budynkach wielolokalowych 
będzie dostarczany przez mieszkańców do kontenera typu KP-7, który będzie ustawiony na terenie Osiedla 
Rudki. Do kontenera należy wrzucać wyłącznie popiół z palenisk domowych.

6. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez wyspecjalizowane firmy, 
posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, 
a częstotliwość ta zależna jest od ilości zużytej wody.

7. Zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane z osadów ściekowych przez 
wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą prawidłowe 
funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji.

8. Kosze do gromadzenia odpadów na terenach do użytku publicznego oraz na drogach publicznych 
powinny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą ich nieprzepełnienie się, jednak nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie.
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Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa 

świętokrzyskiego

§ 9. 1.  W oparciu o aktualny Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego należy 
podejmować działania mające na celu zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać masę odpadów i ich 
negatywne odziaływanie na środowisko.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zapobiegające powstawaniu odpadów, 
w szczególności poprzez:

1) dokonywanie świadomych zakupów (kupowanie przedmiotów wielokrotnego użytku oraz o dłuższym 
czasie użytkowania),

2) kupowanie produktów w miarę potrzeb, nie zaś „na zapas”,

3) kupowanie produktów, które nie są nadmiernie opakowane (np. warzywa i owoce luzem), produktów 
wykonanych z materiałów ekologicznych,

4) korzystanie z usług napraw oraz wypożyczania (np. rzadko stosowanych sprzętów i narzędzi),

5) wymianę, sprzedaż i wykorzystanie używanych przedmiotów,

6) przekazywanie zbędnych, lecz sprawnych urządzeń AGD i RTV organizacjom pozarządowym 
specjalizującym się w ich dalszej dystrybucji lub innym jednostkom,

7) przeciwdziałanie otrzymywaniu niechcianej poczty (naklejki na skrzynki pocztowe informujące, iż 
właściciel nie życzy sobie otrzymywać niezaadresowanej korespondencji, kosze na ulotki i materiały obok 
skrzynek pocztowych),

8) stosowanie toreb wielokrotnego użytku, możliwości zabrania z restauracji i miejsc zbiorowego żywienia 
pozostałości swojej żywności do domu.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez 
nadzoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się,

2) utrzymywanie tych zwierząt w sposób niestwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących 
się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

2. 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.

§ 11. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na właścicielu zwierzęcia.

§ 12. 1.  Na terenach publicznie dostępnych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy 
należące do rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela 
nieruchomości, zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 
placówek handlowych lub gastronomicznych.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach

§ 13. 1.  Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich w budynkach 
wielolokalowych oraz na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
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2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w ramach podjętej działalności gospodarczej przez właścicieli gospodarstw i działek rolnych, tak by nie mogły 
przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku o ile to nie narusza przepisów 
odrębnych.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych z zakresu ochrony środowiska oraz z zakresu 
ochrony zwierząt,

2) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,

3) usuwać nieczystości powstałe podczas prowadzenia chowu lub hodowli w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

4) natychmiast usunąć odchody zwierzęce, pozostałości karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach 
i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 9.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 14. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni. 
Deratyzacji dokonuje się niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni od stwierdzenia występowania 
gryzoni.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej raz w roku – jesienią, 
deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona 
jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, tj.: jesienią i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, 
w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1.  Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa 
Słupia grozi karą grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Słupia.

3. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Nowej Słupi są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień 
Regulaminu.
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