
UCHWAŁA NR XVIII/134/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2010) oraz na podstawie art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 506 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skarżysku- Kamiennej, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, 
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 3. Traci moc Uchwała VIII/33/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/134/2019

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 26 listopada 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
dotyczące w szczególności:

1. Wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. 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, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków.

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 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. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

1. Właściciele nieruchomości 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 pkt. 3.

3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych podlegają:
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a) papier i tektura,

b) szkło i opakowania ze szkła

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) bioodpady (pozbawione resztek zwierzęcych)

f) popiół,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe np. (np. meble, dywany, wózki dziecięce, rowery, materace, zabawki 
dużych rozmiarów),

h) zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (np. odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów, gruz ceglany materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, tynki, tapety, wata 
szklana, papa, styropian budowlany),

j) zużyte opony,

k) przeterminowane leki i chemikalia,

l) zużyte baterie i akumulatory.

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

a) frakcję odpadów, o której mowa w §2 pkt 3 lit. a, 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”,

b) frakcję odpadów, o której mowa w §2 pkt 3 lit. b, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach  koloru zielonego oznaczonych napisem 
„Szkło”,

c) frakcje odpadów, o których mowa w §2 pkt 3 lit. c i d, w skład których wchodzą odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady 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”,

d) frakcję odpadów, o której mowa w §2 pkt 3 lit. e, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego 
oznaczonych napisem „Bio”,

e) frakcję odpadów, o której mowa w §2 pkt 3 lit. f, zbiera się w pojemnikach  lub workach koloru srebrnego 
lub szarego oznaczonych napisem „Popiół”.

5. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się 
unieszkodliwianie frakcji odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie pod warunkiem 
nie stwarzania uciążliwości dla ludzi. Właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania odpadów 
biodegradowalnych na własne potrzeby zwolnieni są z obowiązku przekazywania tych odpadów podmiotowi 
odbierającemu odpady lub do PSZOK.

6. Uwarunkowania prawne dotyczące lokalizacji kompostowników przydomowych reguluje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065).

7. Lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów winna odpowiadać właściwym przepisom.

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości 
w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych.
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9. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyznaczenie miejsca zbierania odpadów komunalnych na terenie 
własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących 
przepisach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej 
właścicielem.

10. Dopuszcza się możliwość zobowiązania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie 
umowy z gminą do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów.

11. Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem tylko z pojemników lub worków przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów.

12. W zabudowie wielorodzinnej zabrania się składowania w altanach śmietnikowych i ich obrębie 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych szczegółowo opisanych w paragrafie 3 ust.1 lit i. Właściciele lokalu 
i/lub właściciele nieruchomości, na której terenie prowadzone są prace remontowo-budowlane zobowiązania są 
do dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

§ 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia zbieranie od mieszkańców gminy 
takich odpadów jak:

a) przeterminowane leki i chemikalia (kod odpadu: 200113*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200127*, 
200128, 200130, 200132),

b) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki ( kod odpadu: ex 200199 - odpady wytworzone podczas iniekcji 
domowych (zużyte igły, strzykawki)),

c) zużyte baterie i akumulatory (kody odpadów: 200133*, 200134),

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu 200135*, 200136),

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 200307),

f) zużyte opony (kod odpadu 160103),

g) bioodpady (kod odpadu 200201),

h) tekstylia i odzież (kody odpadów: 200110, 200111),

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (kody odpadów: 170101, 170103, 170107, 
170380),

j) odpady komunalne określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.): papier, szkło, 
metale, tworzywa sztuczne (kody odpadów: 150101, 150102, 150104, 150107).

2. Obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych stosuje się od 1 stycznia 2025r.

§ 4. Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków  przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy ciągach komunikacyjnych, warunki rozmieszczanie 
tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym.

1. Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym 
i technicznym należy do właściciela nieruchomości.

2. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez 1 osobę 
w ciągu roku wynosi 188 kg.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych w pojemnikach lub workach, wedle ich przeznaczenia.
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4. Dopuszcza się stosowanie pojemników do zbierania odpadów, wykonanych z trwałego materiału, 
w szczególności z tworzyw sztucznych lub metalowe o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, 
wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie oraz koła umożliwiające sprawne 
przemieszczanie, których oznakowanie i kolorystyka jednoznacznie wskazuje na rodzaj zbieranych w nich 
odpadów. Konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, 
bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo 
hydraulicznym dźwigiem samochodowym.

5. Worki do zbierania odpadów powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak 
i rozciąganie, posiadać mocny i trwały zgrzew, być wykonane z surowca LDPE lub surowca równoważnego.

6. Pojemność i liczba pojemników lub worków do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna 
pozwalać na zbieranie w całości każdej z frakcji odpadów powstających na tej nieruchomości i zbieranej 
w pojemnikach, z uwzględnieniem częstotliwości odbiorów wskazanej w regulaminie.

7. Dla nieruchomości zamieszkałych, do wyliczenia niezbędnej ilości pojemników przypadających na daną 
nieruchomość przyjmuje się minimum 20 litrów, jako średnią ilość odpadów wytwarzanych przez jedną osobę 
w ciągu tygodnia.

8. Dla nieruchomości niezamieszkałych, do wyliczenia niezbędnej ilości pojemników lub worków 
przypadających na daną nieruchomość należy dostosować ich ilość i rodzaj do rodzaju i ilości wytwarzanych 
odpadów, uwzględniając wskaźniki nagromadzenia odpadów do różnych typów obiektów:

a) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 litry na osobę (dziecko, personel),

b) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

c) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, magazynów, hurtowni, punktów handlowych, 
placów budowy, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic, aptek - co najmniej 10 l na 
każdego pracownika,

d) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. 20 litrów na jedno łóżko,

e) dla ogródków działkowych 10 litrów na każdą działkę.

9. Określa się minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych:

a) do zbierania odpadów na terenie nieruchomości - 120 l,

b) kosze uliczne - 30 l.

§ 5. Warunki rozmieszczania pojemników do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymywania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

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

2. Właściciele lub użytkownicy terenów przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do 
wyposażenia ich w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów, które należy rozmieszczać w odległości 
umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich oraz w sposób nie powodujący zagrożenia dla ruchu 
pojazdów i pieszych, jednocześnie umożliwiający ich swobodne ich opróżnianie.

3. Miejsce gromadzenia odpadów musi znajdować się w miejscu zapewniającym swobodny dojazd dla 
pojazdów odbierających odpady.

4. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we 
wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawiane do krawędzi 
jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

§ 6. Zasady postępowania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątanie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.
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2. Właściciele nieruchomości są zwolnieni z wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1, jeżeli na 
chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania sopli lodowych oraz nawisów 
śnieżnych stwarzających zagrożenie dla przechodniów z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej, a także do oznakowania takiego miejsca w sposób widoczny.

4. Wykonawcy robót budowlanych zobowiązani są do utrzymywania w stałej czystości wjazdu i wyjazdu 
z terenu budowy oraz terenów przyległych, w tym  ulic i chodników zanieczyszczonych w wyniku 
prowadzonych robót budowlanych.

§ 7. Obowiązki w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami warsztatami 
naprawczymi

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym 
odprowadzanie powstających ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub ich gromadzenie w sposób 
umożliwiający ich usuniecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, 
zbiorników wodnych lub do gruntu.

3. Zakazane jest prowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, a w 
szczególności napraw blacharsko-lakierniczych oraz napraw związanych z wymianą oleju silnikowego 
i przekładniowego, płynów chłodniczych i hamulcowych lub innych napraw, w wyniku których może nastąpić 
zanieczyszczenie środowiska tymi substancjami.

§ 8. Częstotliwość odbioru odpadów

1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne:

- w zabudowie jednorodzinnej – co 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej  - 2 razy w tygodniu,

b) papier i tektura:

- w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,

- w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,

c) szkło i opakowania ze szkła:

- w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,

- w zabudowie wielorodzinnej – co 2 tygodnie,

d) metale i tworzywa sztuczne:

- w zabudowie jednorodzinnej – co 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,

e) bioodpady:

- w zabudowie jednorodzinnej – co 2 tygodnie;

- w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w tygodniu,

- odbiór żywych świątecznych drzewek choinkowych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej - jeden 
wyznaczony dzień w styczniu,

f) popiół:

- w zabudowie jednorodzinnej okresie od kwietnia do października 1 raz miesiącu; w okresie od listopada 
do marca co 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej  - 1 raz w miesiącu,
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g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, 
w formie wystawki:

- w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w kwartale roku, we wskazanych miesiącach (marzec, czerwiec, 
wrzesień, grudzień),

- w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu (ostatni wtorek miesiąca); 1 dodatkowy odbiór 
w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i 1 dodatkowy odbiór w tygodniu 
poprzedzającym Wielkanoc,

- odbiór świątecznych drzewek choinkowych wykonanych z tworzyw sztucznych w zabudowie 
wielorodzinnej i jednorodzinnej - jeden wyznaczony dzień w styczniu,

2. W przypadku kiedy termin odbioru odpadu wypada w dzień wolny od pracy, odbiór nastąpi w kolejnych 
lub wcześniejszych dniach.

3. Dopuszcza się oddawanie przez mieszkańców odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.

4. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób, aby 
uniemożliwić lub ograniczyć do nich dostęp osób trzecich.

5. Odpady problemowe i niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych:

a) leki – zbieranie w wyznaczonych aptekach oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych,

b) zużyte baterie i akumulatory – zbierane w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż baterii 
i akumulatorów, zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

c) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych – zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

d) odpady remontowe i budowlane - zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

6. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości, których nieruchomości 
nie zostały przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej:

a) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z wyspecjalizowaną firmą 
posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością 
zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być analogiczna od 
ilości zużytej wody,

b) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie,

c) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

§ 9. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz innych 
przepisów

Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów na terenie 
gminy, są zobowiązani do stosowania się do postanowień wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz 
innych przepisów.

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

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i 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 nadzoru.

3. Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

a) zapewnienie zwierzętom w razie potrzeby opieki weterynaryjnej,
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b) sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta: na klatkach schodowych, w windach 
i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych, oraz na 
chodnikach, alejkach spacerowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku. Zebrane odchody 
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane 
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów,

c) zwierzęta mogące zagrażać osobom obcym, poza obejście posesji lub lokalu mieszkalnego należy 
wyprowadzać w sposób uniemożliwiający zachowanie się zwierząt ze szkodą dla ludzi i rzeczy ruchomych 
lub nieruchomych biorąc pod uwagę cechy osobnicze zwierzęcia oraz jego stan fizjologiczny.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, 
Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania 
zadań służbowych.

5. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto, 
psy rasy uznanej za agresywną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji 
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003 Nr 77 poz. 687) muszą 
mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

6. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawa z dnia 
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2019r. poz 122, ze zm.) tj. gdy pies jest oznakowany 
w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad 
psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt 
i uczestników ruchu drogowego.

7. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności pajęczaki, gady, płazy, ptaki w lokalach 
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się  pomieszczenia

§ 11. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

2. Na pozostałych terenach zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod następującymi warunkami:

a) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

b) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory.

3. 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.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania powstałych podczas prowadzenia 
chowu lub hodowli nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych.

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 
karmy lub ściółki, pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

6. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 
przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązani są do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

§ 12. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

1. Obowiązkową deratyzację na terenie Gminy Skarżysko-Kamiennej należy przeprowadzić na terenach:

a) zabudowy mieszkaniowej – 1 raz w kwartale roku,

b) poza obszarami mieszkalnymi - 2 raz w roku.

2. Przeprowadzenie deratyzacji poza wskazanymi terminami w pkt. 1 winno nastąpić w przypadku 
wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne.

§ 13. Postanowienia końcowe
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1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Prezydent Miasta Skarżyska-
Kamiennej, który może zwrócić się do Policji o pomoc przy przeprowadzeniu odpowiednich czynności 
kontrolnych.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust 
2 i 2a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz innym sankcjom określonym w Kodeksie 
wykroczeń.
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały podyktowane jest potrzebą dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia
w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) do jej przepisów.

Ponadto zmieniany Regulamin uwzględnia postulaty mieszkańców i zarządzających nieruchomościami
wielorodzinnymi w zakresie częstotliwości odbierania bioodpadów i odpadów stanowiących surowce
wtórne.
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