
UCHWAŁA NR XXII/234/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 
2010 z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, 
Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staszów, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/239/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Święt. 
z 2016r., poz. 2466). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz.U. z 2019r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571. 
2) Zmiany: Dz.U z 2019r., poz. 1579, Dz.U. z 2020r. poz. 150, poz. 284.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/234/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12 marca 2020 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), 
Rada Miejska w Staszowie zobowiązana jest dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie 
znowelizowanej ustawy, do przepisów nadanych nową ustawą. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) rada gminy 
uchwala w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Mając 
na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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Załącznik
do uchwały Nr XXII/234/2020

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 marca 2020r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
 GMINY STASZÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
 Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Staszów. 

Rozdział 2.
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych

§ 2
1.  Na  terenie  gminy  Staszów  obowiązuje  prowadzenie  selektywnego  zbierania  następujących
rodzajów odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4)  szkło,
5)  odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6)  bioodpady, 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) odpady niebezpieczne,
12) przeterminowane leki,
13) zużyte opony,
14)  odpady tekstyliów i odzieży.
2.  Odpady, o których mowa w ust.1 należy zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio
poddając  je  segregacji.  Selektywne  zbieranie  odpadów  następuje  poprzez  umieszczenie
poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach lub workach wedle ich przeznaczenia zgodnie
z § 6.
3.  Odpady określone  w  ust.  1  odbierane  są  w  sposób  gwarantujący  ich  niezmieszanie  z  innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Odpady te
należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 8.
4. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej można kompostować bioodpady stanowiące odpady
komunalne  w  przydomowych  kompostownikach  posiadających  zabezpieczenia  służące
nieprzedostaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania.
5.  W przypadku  posiadania   kompostownika  oraz  gromadzenia  w  nim  bioodpadów  obowiązuje
zwolnienie z obowiązku posiadania pojemnika lub worka do ich zbierania.
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Rozdział 3.
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone przez punkty selektywnego zbierania

odpadów komunalnych  

§ 3
1. Na terenie gminy Staszów punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia 
zbieranie następującego rodzaju odpadów:
1) wymienionych w §2 ust.1 od pkt 1) do pkt 14),
2) chemikaliów,
3) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Selektywne zbieranie przeterminowanych leków zapewniają również przeznaczone do tego celu
specjalistyczne pojemniki znajdujące się w aptekach na terenie gminy Staszów. 
3.Selektywne zbieranie zużytych baterii, drobnej elektroniki, żarówek, płyt CD, tonerów, kaset VHS,
telefonów  komórkowych  i  ładowarek  zapewniają  również  Miejskie  Punkty  Elektroodpadów
zlokalizowanych na terenie  miasta Staszowa.  

Rozdział 4
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części

nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 4
1. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego obowiązani są do uprzątnięcia błota,
śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  przez  odgarnięcie  w  miejsca  nie  powodujące  zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów.
2.  Błoto,  śnieg  lub  inne  zanieczyszczenia  należy  usunąć  z  nieruchomości  wymienionej  w  ust.1
z  częstotliwością  uniemożliwiającą  gromadzenie  się  tych  zanieczyszczeń,  zapewniając  wolne
przejście dla pieszych.

Rozdział 5
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami

i warsztatami naprawczymi

§ 5
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami jest zabronione na terenach służących
do użytku publicznego.
2.  Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza  warsztatami naprawczymi  są  zabronione  na
terenach nieruchomości służących do użytku publicznego.
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Rozdział 6.
Rodzaje i minimalna pojemność 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. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych:
a)  w  zabudowie  jednorodzinnej  pojemniki  o  minimalnej  pojemności  110  l  lub  worki
o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności wynoszącej 110 l,
b)  w  zabudowie  wielorodzinnej  pojemniki  o  minimalnej  pojemności  1100  l  lub  kontenery
o minimalnej pojemności 7 m3,
c) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, kosze uliczne
o pojemności minimalnej 30 l,
2) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny:
a) w zabudowie jednorodzinnej, pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 110 l,
b) w zabudowie wielorodzinnej, oddzielne pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l.
2.  Pojemniki/kontenery/worki  powinny  posiadać  nadruk/oznaczenie  określające  jakie  odpady
w nich umieszczać:
1) zielony z widocznym napisem ”SZKŁO” –  do zbierania szkła i opakowań szklanych,
2) niebieski z widocznym napisem „PAPIER” – do zbierania papieru, tektury,
3) żółty z widocznym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – do zbierania metali, 
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych.
4) brązowy z napisem „BIO” – do zbierania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji.
3.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą,  zarządzający
instytucjami  publicznymi  zobowiązani  są  dostosować  pojemność  i  ilość  pojemników  do
indywidualnych  potrzeb  z  uwzględnieniem   rodzaju  i  minimalnych  pojemności  pojemników  lub
worków,  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych,  o  których  mowa  w  niniejszym
paragrafie.

§ 7
1.  Na  terenie  nieruchomości  pojemniki  na  odpady  należy  ustawiać  w  miejscu  wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na
teren nieruchomości,  lub gdy takiej  możliwości nie ma należy je wystawić w dniu odbioru przed
wejściem na teren nieruchomości oraz zapewniający bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania
z tych pojemników. 
2.  Właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek utrzymania  pojemników do gromadzenia  odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich mycie,
wymianę zniszczonych pojemników na nowe, zamykanie pojemników i zapewnienie odpowiedniego
ich ustawienia. 
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Rozdział 7
Utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 8 
Miejsca  gromadzenia  odpadów  komunalnych  powinny  być  utrzymane  w  odpowiednim  stanie
sanitarnym i porządkowym przez właścicieli nieruchomości w szczególności poprzez ich zamiatanie,
zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń powstałych m.in.w trakcie odbioru odpadów komunalnych oraz
uniemożliwienie kontaktu z tymi miejscami zwierzętom domowym i gospodarskim.

Rozdział 8.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9
1.  Częstotliwość  pozbywania  się  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz
bioodpadów powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
a) na terenie miasta Staszowa - raz na dwa tygodnie, 
b)  na  terenach  wiejskich  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października  -  raz  na  dwa  tygodnie,
a w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu;
2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień. 
2. Częstotliwość pozbywania się odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1-5, powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Częstotliwość pozbywania się odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt. 7-14 powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, w ramach okresowych zbiórek
organizowanych przez gminę Staszów.
4.   Częstotliwość  usuwania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  niezamieszkałych  i  terenów
przeznaczonych  do  użytku  publicznego  -  systematycznie  w  terminach  uzgodnionych
z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.

§ 10
1.  Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  powinno  odbywać  się  systematycznie
z  częstotliwością  gwarantującą,  by  nie  dopuścić  do  przepełnienia  zbiornika  i  wylewania  się
nieczystości na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a opróżnianie osadów
z przydomowych oczyszczalni ścieków - z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi.
2.  Usługa  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  lub  osadów  z  przydomowych  oczyszczalni
ścieków  powinna  być  wykonana  przez firmę  mającą  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Rozdział 9
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia
ilości wytwarzanych odpadów, tak aby system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniał
osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do  szkła,
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury.
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Rozdział 10.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami w taki sposób, aby
zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych
do wspólnego  użytku.
2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy
i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby
to nieuzasadnione.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez ich zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
4.  Utrzymujący psy zobowiązani  są  dodatkowo do reagowania  w przypadku  zakłócania  spokoju,
porządku publicznego, ciszy nocnej przez szczekanie lub hałasowanie psa.
5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są dodatkowo zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia.

Rozdział 11.
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.  Zakazuje  się  chowu  i  utrzymywania  zwierząt  gospodarczych  na  terenach  wyłączonych
z produkcji rolniczej na nieruchomościach:
1) w ścisłej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) użyteczności publicznej,
3)  usytuowanych  w  odległości  mniejszej  niż  50  m  od  granic  nieruchomości,  o  których  mowa
w pkt1 i pkt 2,
4) których powierzchnia nie przekracza 10 arów.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich  pod  warunkiem  posiadania  odpowiednich  budynków  gospodarskich  do  chowu
zwierząt,  gromadzenia  odpadów  i  nieczystości  powstających  podczas  chowu  zwierząt  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 12.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 14
Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:
1) nieruchomości zajęte pod budownictwo mieszkaniowe w przypadku stwierdzenia występowania
gryzoni;
2) nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz
świadczeniem usług bytowych.

§ 15
Deratyzację należy przeprowadzić dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku.
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