
UCHWAŁA NR XIX/222/2020 
RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309,poz.1571,poz.1696, poz.1815) oraz art. 4 ust.1 
i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010, poz.2020, z 2020 poz.150),po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, 
Rada Gminy Masłów  uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Masłów” stanowiący 
załącznik do uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy 
Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Masłów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Masłów 

 
 

mgr inż. Piotr Zegadło 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/222/2020 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 21 maja 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MASŁÓW 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 
położonych na obszarze Gminy Masłów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa a w szczególności: 

1) ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), 

2) ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz 701 ze zm.), 

3) ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396 ze. zm.), 

4) ustawa z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019r., poz.122 ze zm.) 

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

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania ich 
w sposób selektywny i do przekazywania podmiotom odbierającym odpady, następujące rodzaje odpadów 
komunalnych: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowec 
wielomateriałowe 

4) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali 

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone 

7) popiół 

8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

2. Warunkiem uznania, iż odpady zbierane są w sposób selektywny, jest gromadzenie odpadów 
charakteryzujących się takimi samymi właściwościami i cechami w odpowiednich pojemnikach lub workach, 
a odpadów których nie można poddać selekcji w pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne. 

3. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli: 

1) odpady selektywnie zebrane miesza się ze zmieszanymi odpadami komunalnymi znajdującymi się 
w pojemniku, 

2) miesza się różne rodzaje odpadów selektywnie zebranych 

3) w pojemnikach lub workach na odpady komunalne znajdują się odpady budowlane, rozbiórkowe lub 
odpady niebezpieczne 

4. Właściciele nieruchomości mają możliwość przekazania do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, następujących odpadów gromadzonych w sposób selektywny: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 
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2) zużyte igły, strzykawki (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), 

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe , które powstały w gospodarstwach domowych w wyniku drobnych prac 
remontowo-budowlanych i rozbiórkowych przeprowadzanych we własnym zakresie, bez udziału firmy 
remontowo-budowlanej w ilości 700kg z jednego gospodarstwa na rok 

7) zużyte opony (do 8 szt. rocznie na dany adres nieruchomości), 

8) tekstylia i odzież, 

9) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

10) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

11) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

12) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe 

5. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady ulegające biodegradacji bioodpady 
i odpady zielone mogą je oddawać podmiotom odbierającym odpady lub przekazywać do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą 
dokonywać kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby. 

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza 
zobowiązani są do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzonej 
działalności z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy 
Masłów z częstotliwością odbioru co najmniej raz w miesiącu. 

7. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów: 

1) przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne należy opróżnić z zawartości 
przed włożeniem do worka 

2) odpady opakowaniowe, które posiadają zakrętki należy odkręcić selekcjonując oddzielnie lub można je 
ponownie zakręcić po zgnieceniu tak, aby zachowały zmniejszoną objętość, 

3) opróżnione opakowania należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do 
worka lub pojemnika. 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji lub 
w przypadku braku kanalizacji do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. 

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na częściach 
nieruchomości służących do użytku publicznego lub położonych wzdłuż ich nieruchomości poprzez 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego w tym z chodników, dojść do budynków, dojść do punktów gromadzenia odpadów oraz 
podjazdów położonych wzdłuż należącej do nich nieruchomości; 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie w dniu powstania, natomiast innych 
zanieczyszczeń w miarę potrzeb. 

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i nie 
spowoduje zagrożeń dla środowiska. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona na terenie 
nieruchomości, gdy wykonywanie napraw związane jest z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod  warunkiem, że 
wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i nie spowoduje zagrożeń dla 
środowiska. 
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Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. 

§ 6. 1.  Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz 
worki foliowe przeznaczone do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny należy do Gminy jako 
część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając ilość osób z nich 
korzystających oraz ilość wytwarzanych odpadów. 

2. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej, służą 
spełniające normy techniczne pojemniki wolnostojące, o pojemności: 

1) 120 litrów dla gospodarstw 1- 4 osobowych 

2) 240 litrów dla gospodarstw 5 – osobowych i powyżej 

3) 1100 litrów dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi 

Pojemniki powinny być wyposażone w kółka oraz szczelnie zamykaną klapę, przystosowane do 
opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. 

3. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów powstających na 
terenie nieruchomości zamieszkałej, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania, określonej w § 
11 powinna wynosić co najmniej 30l na każdego mieszkańca nieruchomości. 

4. Do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości zamieszkałej służą  worki 
o pojemności 120l w następującej kolorystyce i oznaczone właściwymi napisami: 

1) ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- na odpady z tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal w tym 
odpady opakowaniowe z metali 

2) ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” - na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

3) NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier” - na odpady z papieru, w tym tektura, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

4) BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” - na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady 
zielone 

5) SZARY oznaczony napisem „Popiół”- na popiół 

5. Do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości zamieszkałej zabudowanej 
budynkami wielolokalowymi służą spełniające normy techniczne pojemniki do selektywnej zbiórki 
o pojemności minimum 1100 l w następującej kolorystyce i oznaczone właściwymi napisami: 

1) ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- na odpady z tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal w tym 
odpady opakowaniowe z metali 

2) ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” - na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

3) NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier” - na odpady z papieru, w tym tektura, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

4) BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” - na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady 
zielone 

6. W przypadku korzystania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych z ulgi 
dotyczącej samodzielnego kompostowania w przydomowych kompostownikach, worki na bioodpady są 
nienależne i nie przysługuje odbiór bioodpadów z nieruchomości i w PSZOK. 

7. Właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie i własnym kosztem 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. Pojemniki 
powinny spełniać odpowiednie normy techniczne i być  przystosowane do opróżniania przez pojazdy 
specjalistyczne. 
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8. Zarządcy dróg publicznych są zobowiązani do wyposażenia dróg w kosze do zbierania odpadów 
komunalnych, spełniających normy techniczne o pojemności minimum 35 litrów. 

Rozdział 4. 
Warunki rozmieszczania pojemników oraz ich utrzymanie  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

§ 8. 1.  Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać na nieruchomości w miejscach i w sposób 
nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów na zewnątrz, również 
pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych. 

3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest mycie i dezynfekcja pojemników w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz do roku  na jego koszt. W razie uszkodzeń pojemnika właściciel jest zobowiązany do jego 
wymiany. 

4. Kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych przy drogach publicznych winny być 
rozmieszczone na: 

1) przystankach komunikacyjnych, 

2) chodnikach. 

5. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego np.: 
placówki handlowe, szkolne, usługowe, gastronomiczne i inne,  należy stosować kosze w ilości dostosowanej 
do natężenia ruchu i zapewniającej utrzymanie porządku i czystości. Kosze powinny spełniać  standardy i być 
umieszczone w szczególności przy wejściu do obiektu. 

§ 9. 1.  W dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnym z aktualnym harmonogramem 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 
w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru. 

2. Użytkownik nieruchomości wykorzystujący do gromadzenia odpadów, altany śmietnikowe zobowiązany 
jest do przygotowania odpadów do odbioru, utrzymania czystości w altanie  oraz zapewnienia dostępu do 
altany podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w dniu odbioru odpadów 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem posiadającym stosowne 
zezwolenie na terenie Gminy Masłów. 

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

nieruchomości oraz terenów  przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 10. 1.  Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju odpadów 
dokonuje się z częstotliwością: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane): 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 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) w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) – nie rzadziej niż raz w tygodniu 

2) odpady gromadzone selektywnie: papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 

b) w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) - nie rzadziej niż raz w tygodniu 

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone odbierane są: 
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a) w zabudowie jednorodzinnej - 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) w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) - nie rzadziej niż raz w tygodniu 

2. Odpady komunalne takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny niezależnie od możliwości przekazania ich na bieżąco do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, będą odbierane w formie mobilnych zbiórek z terenu nieruchomości, przynajmniej raz w roku. 

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) należy umieszczać w pojemnikach lub workach do tego 
przeznaczonych; 

2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy 
umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze niebieskim z napisem 
"Papier" lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła  należy umieszczać w pojemnikach lub workach do 
selektywnego zbierania w kolorze zielonym z napisem "Szkło" lub przekazywać do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych; 

4) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz metal w tym odpady opakowaniowe z metali  należy umieszczać w pojemnikach lub 
workach do selektywnego zbierania w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” lub 
przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości 
zamieszkałej, należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem "Bio" lub 
przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub dokonywać kompostowania na 
własne potrzeby 

6) popiół należy umieszczać w workach koloru szarego lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

7) przeterminowane leki należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub 
umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach 

8) chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

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 zużyte igły i strzykawki należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, 

10) zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w urzędzie 
gminy lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

11) zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych, zobowiązanych do prowadzenia 
zbiórki tych odpadów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dostarczyć do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych lub oddać podczas objazdowej zbiórki odpadów problemowych; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych lub oddać podczas mobilnej zbiórki odpadów problemowych; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające w gospodarstwach domowych w wyniku drobnych prac 
remontowo-budowlanych i rozbiórkowych przeprowadzanych we własnym zakresie, bez udziału firmy 
remontowo-budowlanej należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

15) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

16) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

4. Kosze do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych i innych nieruchomościach 
służących do użytku publicznego winny być opróżniane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 
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5. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy 
powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości 
nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz 
uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust.6 

6. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez wyspecjalizowane firmy, 
posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego, 
a częstotliwość ta powinna być zależna 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. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 11. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i gospodarowaniem odpadów 
są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. 

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. 

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

1) sprawowania opieki nad tymi zwierzętami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi, w tym 
w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego, 

2) zachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu zwierząt w miejsca publiczne oraz części 
nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, 

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń, spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych 
oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na klatkach 
schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach i ulicach, a także na 
zieleńcach i innych miejscach publicznych, 

4) wykonywanie wymaganych szczepień ochronnych. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do utrzymywania tych zwierząt 
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 
wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę niebezpieczne, np. pies bez 
zabezpieczenia (smycz, kojec), mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

§ 13. 1.  Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe powinny być 
wyprowadzane na smyczy. 

2. Psy rasy uznawanej za agresywną  w rozumieniu odrębnych przepisów oprócz smyczy muszą mieć 
założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią. 

3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i piaskownic dla dzieci 

4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, na których znajdują się obiekty o charakterze 
użyteczności publicznej należy dostosować się do regulaminu i przepisów porządkowych ustanowionych przez 
zarządców tych obiektów 

5. Obowiązki, o którym mowa w ust. 1 do 4 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów 
przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym, a także 
funkcjonariuszy Policji oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie 
wykonywania zadań służbowych 

§ 14. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 
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1) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt. 

2) przestrzegania zasad określonych w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, który reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Masłów. 

3) przedstawienia do wglądu funkcjonariuszom służb porządku publicznego lub innym osobom 
upoważnionym przez Wójta Gminy Masłów aktualnych świadectw obowiązkowych szczepień zwierzęcia 
przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, a w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną 
stosownego zezwolenia. 

Rozdział 8. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskichna terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

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

§ 15. 1.  Na terenie Gminy zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich (w rozumieniu przepisów 
ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich), z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.), 

2) przydomowego chowu drobiu oraz małych zwierząt np. królików, nutrii wyłącznie na działkach 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, 

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej na prywatnych 
posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego, 

2. W przypadku określonym w § 15 ust. 1 pkt 3 właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
utrzymywania zwierząt gospodarskich we właściwych warunkach sanitarnych i zoohigienicznych, w sposób 
nieuciążliwy dla otoczenia i właścicieli nieruchomości sąsiednich, 

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, 

3) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego opuszczenia jej przez zwierzęta 
gospodarskie, 

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

4. Ustala się następujące warunki hodowli pszczół na terenie Gminy Masłów na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej: 

1) ule z pszczołami należy ustawić co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, sąsiedzkich budynków 
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także granicy nieruchomości sąsiedniej 

2) można użytkować pogłowie pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia, 
czyli łagodnych 

3) obszar pasieki stacjonarnej należy ogrodzić  ( np. siatką ogrodzeniową ), a przy wejściu umieścić tablicę 
z napisem ,, Uwaga pszczoły nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz nazwisko i kontakt do właściciela 
pasieki 

Rozdział 9. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia 

§ 16. 1.  Obowiązkowej niezwłocznej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie 
gryzoni. 

2. Niezwłocznej deratyzacji dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od stwierdzenia występowania 
gryzoni. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Masłów 

 
 

mgr inż. Piotr Zegadło 
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Uzasadnienie

Wprowadzenie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów wynika
z wejścia w życie w dniu 6 września 2019r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Nowelizacja ustawy wprowadza konieczność selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez
właścicieli wszystkich nieruchomości, a rada gminy w regulaminie określa warunki uznania, że odpady są
zbierane w sposób selektywny.

Ponadto ustawa wskazuje nowe rodzaje odpadów, które będą przyjmowane przez punkty selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych tj. odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące 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, odpady tekstyliów i odzieży.

Zgodnie z zapisami nowelizacji właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
mają możliwość kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby,co
wiąże się z obniżeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 4 ust. 2a
pkt 4 ww. ustawy rada gminy może w regulaminie określić wymagania dotyczące kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich
nieruchomości, w całości lub części z obowiązku posiadania worka na te odpady.

Ustawa nakłada również na gminę obowiązki dotyczące zmiany częstotliwości odbioru odpadów
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W związku z powyższym istnieje konieczność dostosowania obowiązującego regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Masłów do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy i zmienionym
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2019r poz 2028)

W związku z faktem, że z dniem 30 czerwca 2020r. kończy się obowiązująca umowa na usługę
odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłów zasadnym jest podjęcie
przedmiotowej uchwały z mocą obowiązującą od 01.07.2020r.

Z uwagi na przejrzystość i czytelność regulaminu, proponuje się uchwalenie nowego tekstu zamiast
wprowadzania pojedynczych zmian w paragrafach. W związku z powyższym konieczność podjęcia
przedmiotowej uchwały jest uzasadniona.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

mgr inż. Piotr Zegadło
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