
Uchwała Nr XXX/241/06
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 24 lutego 2006.

w sprawie:  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wierzbica 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku poz.1591 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm. ) Rada 
Gminy Wierzbica uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala  się  Regulamin  Utrzymania  Czystości  i  Porządku  na  terenie  Gminy  Wierzbica 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Traci moc dotychczasowy Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie 

Gminy Wierzbica zatwierdzony uchwałą Nr XVII/135/2004 z dnia 24 września 2004 

roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 



Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

W i e r z b i c a

Rozdział 1
Postanowienie ogólne 

§ 1.

1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) ustawie  u.c.p.  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  13  września  1996r. 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (  Dz.  U.  Nr  132  poz.  622 
z późniejszymi zmianami ).

b) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami ) 

c) właścicielach  nieruchomości  -  należy  rozumieć  właścicieli,  współwłaścicieli, 
najemców,  użytkowników,  osoby  oraz  jednostki  organizacyjne  posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu. 

d) odpadach  komunalnych  -  należy  rozumieć  odpady  powstające  w  gospodarstwach 
domowych, poza odpadami roślinnymi. 

e) odpadach  wielkogabarytowych  -  należy  rozumieć  odpady  powstające 
w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoją masę, objętość i wymiar nie 
dają pomieścić się w standardowych urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych.

f) odpadach niebezpiecznych - odpadach, które z uwagi na swój skład i zawartość nie 
dają się poddać procesowi odzysku i przerobu w standardowych instalacjach odzysku 
odpadów komunalnych.

g) nieczystościach  ciekłych  -  rozumie  się  przez  to  ścieki  gromadzone  przejściowo 
w zbiornikach bezodpływowych. 

h) zwierzętach domowych -  rozumie  się  przez  to  zwierzęta  tradycyjnie  przebywające 
z człowiekiem w jednym pomieszczeniu i utrzymywane przez człowieka.

i) zwierzęta gospodarskie - rozumie się zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych 
i produkcyjnych.

j) odpadach  roślinnych  -  należy  przez  to  rozumieć  odpady  powstające  na  terenach 
zielonych  wskutek  pielęgnacji  i  uprawiania  oraz  odpady  pochodzenia  roślinnego 
z targowisk i cmentarzy.

k) zbiornikach  bezodpływowych  -  rozumie  się  przez  to  instalację  i  urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. 

l) przedsiębiorstwie  wywozowym  –  należy  przez  to  rozumieć  przedsiębiorstwo 
upoważnione,  w  rozumieniu  przepisów  u.c.p.  do  świadczenia  usług  w  zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości.

§ 2.

1.  Regulamin ustala  zasady utrzymania czystości  i  porządku na terenie  gminy Wierzbica, 
w szczególności :

− utrzymanie czystości i porządku,



− przyjętego systemu selektywnej zbiórki odpadów,
− częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych,
− zasad prowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych,
− obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
− zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich,

2. Regulamin obowiązuje;
− wszystkich  właścicieli,  współwłaścicieli  oraz  innych  posiadających  tytuł  do 

użytkowania nieruchomości z terenu gminy;
− jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej;
− wykonawców robót budowlanych na terenie budowy;
− organizatorów imprez o charakterze publicznym;
− przedsiębiorców  świadczących  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych  i  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  oraz  transportu 
nieczystości ciekłych

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości oraz 
na terenach służących do użytku publicznego

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz 
należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
− gromadzenie  w  wyznaczonym  miejscu  na  terenie  nieruchomości  odpadów 

powstających w gospodarstwie domowym;
− wyposażenie  miejsc  do  gromadzenia  odpadów  w  odpowiednie  pojemniki 

i  urządzenia  przystosowane  do  opróżniania  przez  pojazdy  specjalistyczne  oraz 
utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym

− zapewnienie dostępu do miejsc gromadzenia odpadów podmiotom upoważnionym 
do odbioru odpadów komunalnych

− zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych z podmiotami posiadającymi 
stosowne zezwolenia zgodnie z zaleceniami niniejszego Regulaminu;

− prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach, gdzie znajdują się 
urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów ;

− usuwanie  odpadów  wielkogabarytowych  ,  zgodnie  z  obowiązującym 
harmonogramem,  na  indywidualne  zlecenie  firmie  wywozowej  prowadzącej 
działalność  na  danym  terenie,  dostarczanie  ich  do  specjalnych  miejsc  zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych 

− usuwanie,  powstających w gospodarstwie domowym odpadów niebezpiecznych 
poprzez wystawienie ich w miejscach zbiórki odpadów komunalnych w terminach 
ustalonych w gminnym harmonogramie wywozu odpadów niebezpiecznych, lub 
dostarczanie ich do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

− niezwłoczne  usuwanie  śniegu i  lodu  oraz  błota  i  zanieczyszczeń  z  chodników 
położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości ;

− bezzwłoczne  usunięcie  sopli  lodu  i  nawisów  śniegu  z  dachów  budynków  , 
stanowiących zagrożenie dla przechodniów;



− utrzymywanie  ogrodzenia  terenów budowy we właściwym stanie  technicznym, 
zabezpieczenie terenów przyległych przed zanieczyszczeniami i bieżące usuwanie 
z terenu budowy wszelkich odpadów po remontach;

2. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  prowadzenia  „  u  źródła”  na  terenie 
posesji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty publiczne mają obowiązek 
ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości koszy na śmieci i systematycznego 
ich opróżniania, zgodnie z przyjętą polityką gminy w zakresie gospodarki odpadami.

4. Mycie  pojazdów  na  terenie  nieruchomości  można  przeprowadzać  pod  warunkiem 
odprowadzania ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się 
odprowadzania ścieków bezpośrednio do ziemi i do zbiorników wodnych.

5. Doraźne naprawy samochodów mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych i nie mogą powodować zanieczyszczenia gleby, wód i być uciążliwe 
dla sąsiadów.

Rozdział III
Zasady  zbierania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  oraz  z  terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4.

1. Na właściciela  nieruchomości nakłada się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych.

Selektywna  zbiórka  odpadów  polega  na  segregowaniu  „u  źródła”  wytwarzanych 
odpadów na poszczególne frakcje:

a) Odpady suche – odpady opakowaniowe w tym m. in.: opakowania szklane, 
PET-y, folie, plastiki, papier, tekturę, kartony po napojach, tekstylia, drewno, 
metal, gumy (w tym opony);

b) Odpady mokre- zmieszane inne odpady komunalne;
c) Odpady wielkogabarytowe;
d) Odpady niebezpieczne;
e) Odpady z remontów.

§ 5.

1. Do selektywnego zbioru odpadów stosuje się odpowiednio oznaczone i utrzymane 
w czystości pojemniki przeznaczone do segregacji na frakcję suchą i mokrą:

− pojemniki kontenerowe w zabudowie wielorodzinnej,
− odpowiednio oznakowane worki w rozproszonej zabudowie indywidualnej.

2. Obowiązek  wyposażenie  w  urządzenia  do  selektywnej  zbiórki  odpadów ciąży  na 
właścicielu  nieruchomości.  Natomiast  w  miejscach  publicznych  obowiązek 
ustawienia pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy do 
Gminy.  Pojemniki  i  worki  do  selektywnej  zbiórki  dostarcza  podmiot  posiadający 
zezwolenie na wywóz odpadów z terenu gminy Wierzbica

3. Posegregowane odpady będą odbierane z terenu nieruchomości przez upoważnione 
firmy wywozowe.



4. Właściciele nieruchomości  są zobowiązani w ustalony zgodnie z harmonogramem 
dzień wywozu wystawić przed ogrodzenie posesji lub do najbliższego miejsca, do 
którego  może  dojechać  pojazd  odbierający  odpady  pojemnik  zawierający 
zgromadzone odpady.

§ 6.

1. Odpady komunalne winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności od 0,12 m3 

do 5,5 m3 włącznie przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, 
widocznie oznakowanych znakiem firmowym firmy wywozowej. 

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych tak 
dla użytkowników jak i dla pracowników firm zajmujących się wywozem odpadów, 
w miarę możliwości na równej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed 
zbieraniem się wody i błota.

3. Odpady komunalne nie segregowane odbierane z terenu gminy Wierzbica winny być 
poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w następujących miejscach:

− Zakład Segregacji i Odzysku Surowców z Odpadów Komunalnych i Produkcji 
Paliwa Alternatywnego w Skarżysku Kamiennej.

− Składowisko Odpadów w Skarżysku Kamiennej-Łyżwy.
− Wysypisko Odpadów Komunalnych w Marcinkowie. 

4. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki winny być odbierane przez firmy 
wywozowe, posiadające odpowiedni specjalistyczny sprzęt o nadwoziu zamkniętym 
bezpyłowym, zapewniające odpowiednią technologię zagospodarowania odpadów 
pochodzących ze zbiórki selektywnej.

§ 7.

1. Odpady  wielkogabarytowe  winny  być  gromadzone  w  specjalnie  ustawionych 
kontenerach, zlokalizowanych w określonych punktach na terenie gminy w miejscu 
gromadzenia  odpadów  komunalnych  raz  w  miesiącu  w  terminie  ustalonym 
w harmonogramie wywozu odpadów wielkogabarytowych. 

2. Odpady  niebezpieczne  winny  być  gromadzone  w  specjalnie  dostosowanych 
pojemnikach w Gminnych Punktach Zbiórki  Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 
wystawiane  w  miejscach  gromadzenia  odpadów  komunalnych  raz  w  miesiącu 
w terminie określonym w harmonogramie wywozu odpadów niebezpiecznych.

§ 8.

1. Zabrania  się  gromadzenia  w  pojemnikach  na  odpady  komunalne  śniegu,  lodu, 
gorącego popiołu i żużlu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

2. Organizatorzy  imprez  o  charakterze  publicznym  zobowiązani  są  do  wyposażenia 
miejsca, w którym się odbywają w odpowiednią ilość koszy, pojemników na odpady 
stałe  i  odpowiedniej  ilości  toalet  oraz  oczyszczenia  miejsca  imprez  i  terenów 
przyległych, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba.



Rozdział IV
Zasady rozliczania usług w zakresie odbioru odpadów i nieczystości

§ 9.

1. Właściciele  nieruchomości  zlokalizowanej  na  terenie  gminy  zobowiązani  są  do 
zawarcia umowy z upoważnioną firmą wywozową na systematyczny wywóz odpadów 
z posesji oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2. Gmina będzie prowadziła ewidencję zawartych umów oraz kontrolę i nadzór w tym 
zakresie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przechowywać przez okres minimum 12 
miesięcy  i  okazywać  na  każde  wezwanie  organów  gminnych  umów  na  wywóz 
odpadów  i  nieczystości  oraz  dowodów  ich  systematycznego  usuwania  z  terenu 
nieruchomości.

§ 10.

1. Firmy  wywozowe  przedstawiają  gminie  szczegółowe  zestawienia  ilości 
i charakterystyki wywożonych z terenu gminy odpadów.

2. Częstotliwość wywozu odpadów i nieczystości powinna gwarantować zachowanie na 
terenie  nieruchomości  właściwego  stanu  sanitarno-higienicznego  i  nie  może 
prowadzić do zalegania odpadów i przepełniania zbiorników.

§ 11.

Ustala  się,  że  wywóz  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zabudowy  wielorodzinnej 
odbywać się będzie co najmniej 1 raz w tygodniu, z zabudowy indywidualnej co najmniej 2 
razy w miesiącu z rozproszonej zabudowy indywidualnej 1 raz w miesiącu
Obowiązek  wywozu  odpadów  z  nieruchomości  właścicieli,  którzy  nie  zawarli  stosownej 
umowy z firmą wywozową przejmuje gmina w drodze stosownej decyzji administracyjnej. 
Stosowane  sposoby  wywozu  będą  zgodne  z  przyjętym  planem  gospodarki  odpadami 
komunalnymi,  a  stawki  za  wywóz  takich  odpadów  będą  odpowiadać  górnym  stawkom 
określonym w uchwale Rady Gminy.
Górna  stawka  opłat  za  odbieranie  odpadów  zgromadzonych  na  terenie  nieruchomości 
pobierana przez upoważnione firmy wywozowe jest określona w stosownej uchwale Rady 
Gminy, nowelizowanej corocznie na podstawie wskaźników ilości wytwarzanych odpadów 
w gminie oraz rzeczywistych kosztów związanych z ich utylizacją.

Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 12.

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są 
zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności 
nie  pozostawiania  bez  dozoru,  jeżeli  zwierzę  nie  jest  należycie  uwiązane  lub  nie 



znajduje  się  w pomieszczeniu  zamkniętym bądź  na terenie  ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2. Właściciel zobowiązany jest w należyty sposób dbać o psa, a w szczególności karmić 
go i nie stosować przemocy fizycznej.

3. Właściciel psa zobowiązany jest zgłosić psa do rejestracji prowadzonej w Urzędzie 
Gminy Wierzbica, poddawać go szczepieniom ochronnym przeciwko wściekliźnie po 
raz  pierwszy  w  terminie  dwóch  miesięcy  od  ukończenia  przez  psa  wieku  dwóch 
miesięcy  ,  następnie  w  terminie  określonym  przez  lekarza  weterynarii  podczas 
poprzedniego szczepienia.

4. Postępowanie w sprawach rejestracji jest bezpłatne.
5. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać 

się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.
6. Zwierzęta  domowe  winny  być  utrzymywane  w  pomieszczeniach  zamkniętych  na 

ogrodzonych nieruchomościach zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia 
na zewnątrz.

7. Psy  biegające  bez  nadzoru  będą  traktowane  jako  bezpańskie,  wyłapywane 
i przekazywane do schronisk dla zwierząt przez podmioty upoważnione.

8. W przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, które zostały schwytane w trakcie akcji 
wyłapywania  bezpańskich  psów,  koszt  jego  pobytu  w  schronisku  i  wymagalnych 
zabiegów weterynaryjnych, ponosić będzie jego właściciel.

9. Wyłapane i umieszczone w schronisku zwierzęta będą przekazane ich właścicielom po 
uiszczeniu wszelkich opłat, łącznie z opłatami karnymi i sankcyjnymi. 

10. W  przypadku  utrzymywania  psa  szczególnie  niebezpiecznego  na  terenie 
nieruchomości,  na  jej  ogrodzeniu,  lub  w  miejscu  widocznym  należy  umieścić 
tabliczkę ostrzegawczą z napisem „ uwaga pies...”

§ 13.

1. Na  tereny  użytku  publicznego  psy  mogą  być  wprowadzane  tylko  na  smyczy 
i  w  kagańcu.  Zwolnienie  psa  ze  smyczy  jest  dozwolone  tylko  w miejscach  mało 
uczęszczanych  i  pod  warunkiem,  że  pies  ma  kaganiec  a  właściciel  (opiekun)  ma 
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie  zwierząt  środkami  komunikacji  publicznej  jest  możliwe  tylko  na 
zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3. Zakazuje  się  wprowadzania  psów  lub  innych  zwierząt  do  obiektów  użytku 
publicznego, na tereny wydzielone do zabaw dla dzieci, na tereny plaż i kąpielisk oraz 
jeżeli  zakaz  taki  wynika  z  wyraźnego oznakowania  dokonanego  przez  właściciela 
nieruchomości (placówki lub obiektu).

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez 
nie zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego.

5. W budynkach  wielorodzinnych  oraz  gęstej  zabudowie  jednorodzinnej  zabrania  się 
utrzymywania  zwierząt  domowych w sposób stanowiący  znaczne  uciążliwości  dla 
mieszkańców , a w szczególności prowadzenia hodowli psów, kotów, gołębi.



Rozdział VI
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich

§ 14.

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:
a) zabudowie wielorodzinnej,
b) przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolniczej  zwierzęta  gospodarskie  mogą  być 
utrzymywane  pod  warunkiem  przestrzegania  zasad  określonych  w  niniejszym 
Regulaminie.

3. Prowadzący hodowlę zwierząt  gospodarskich  na  terenach rolnych jest  obowiązany 
zapewnić:

a) gromadzenie  i  usuwanie  powstających  w  związku  z  hodowlą  odpadów 
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami 
niniejszego  Regulaminu  i  nie  powodowanie  zanieczyszczania  terenu 
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

b) nie  powodowanie  przez  prowadzoną  hodowlę,  wobec  innych  osób 
zamieszkujących  na  nieruchomości  i  nieruchomościach  sąsiednich, 
uciążliwości takich jak hałas, odory  itp.,

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

Rozdział VII
Obszary i zasady przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji

§ 15.

Właściciele  (zarządcy)  nieruchomości  mają  obowiązek  przeprowadzenia  deratyzacji  na 
wniosek  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Radomiu  w  terminach 
określonych przez PSSE

Rozdział VIII
Sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu

§ 16

Orzekanie o sankcjach karnych za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu następuje 
w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.. 

§ 17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc dotychczasowy regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.


