
                                   UCHWAŁA NR XXVIII/205/2012

RADY GMINY Masłów
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
20012  r.  poz.  391),  Rada  Gminy  po  zasięgnięciu  opinii  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego w Kielcach uchwala, co następuje: 

Uchwala  się  "Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  obszarze  Gminy 
Masłów", w następującym brzmieniu: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne. 

 § 1. 

1.  Regulamin określa  szczegółowe zasady utrzymania czystości  i  porządku na terenach 
nieruchomości  położonych  na  obszarze  Gminy  Masłów.  Zadaniem  Gminy  jest 
zorganizowanie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  a  do  obowiązków  właścicieli 
nieruchomości  należy ponoszenie  na rzecz  Gminy  opłaty za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.

2. Regulamin nie dotyczy odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej.

3.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Regulaminem,  mają  zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:   
- ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. 
poz. 391),
- ustawa z 27.04. 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr.185 , poz. 1243 ze zm.),
- ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze. 
zm.).

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości. 

§ 2. 

1.  Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  są  zobowiązani  do  utrzymania  czystości  i 
porządku  na  terenie  nieruchomości  poprzez  prowadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów 
komunalnych i posiadanie pojemników (w tym worków foliowych) do ich gromadzenia. 



2.  Powstające  na  obszarze  nieruchomości  zamieszkałej  odpady  komunalne  zbierane  są 
selektywnie „u źródła” przy uwzględnieniu  następujących frakcji odpadów:
FRAKCJA SUCHA
a) papier i tektura, 
b) szkło, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) odpady wielomateriałowe (opakowania po płynnej żywności),
FRAKCJA MOKRA
a) odpady zmieszane ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne.

3. Powstające w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) metal,
c) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
d) zużyte opony, 
e) odpady zielone – sezonowo, 
f) popiół – sezonowo.

gromadzone  są  w  Gminnym  Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów –  zwanym  dalej 
GPSZO, prowadzonym przez podmiot wybrany przez gminę.

4.  Powstające  w  gospodarstwach  domowych  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe, 
gromadzone są na terenie nieruchomości w specjalistycznych kontenerach i usuwane na na 
zlecenie i koszt właściciela nieruchomości przez podmiot prowadzący GPSZO.

5. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni 
powstają odpady zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania 
do  GPSZO.  Dopuszcza  się  gromadzenie  odpadów  zielonych  przez  właścicieli 
nieruchomości na terenie nieruchomości, w przypadku kompostowania odpadów zielonych 
na własne potrzeby. 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
będą usuwane z terenu nieruchomości przez podmiot prowadzący GPSZO.

§ 3

Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  podłączenia  nieruchomości  do istniejącej 
kanalizacji  lub w przypadku braku kanalizacji  do gromadzenia  nieczystości  ciekłych w 
zbiornikach  bezodpływowych  lub  wyposażenia  nieruchomości  w  przydomową 
oczyszczalnię ścieków.

§ 4. 

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; 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 dozwolone 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. 

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna ilość pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 

1.  Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  we  własnym  zakresie  do  wyposażenia 
nieruchomości  w  odpowiednią  ilość  pojemników  (w  tym  worków) do  gromadzenia 
odpadów  komunalnych,  uwzględniając  ilość  osób  z  nich  korzystających  oraz  ilość 
wytwarzanych odpadów przy zastosowaniu wskaźnika,  o którym mowa w  § 14 a także 
częstotliwości i sposobu odbierania odpadów komunalnych. 

2.  Do  gromadzenia  zmieszanych  odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości 
zamieszkałej,  służą spełniające normy techniczne pojemniki wolnostojące, o pojemności 
minimum  120  litrów.  Pojemniki  powinny  być  wyposażone  w  kółka  oraz  szczelnie 
zamykaną klapę.

3.  Do  gromadzenia  zmieszanych  odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości 
zabudowanej budynkami wielolokalowymi służą spełniające normy techniczne pojemniki 
wolnostojące, które zapewniają pojemność stanowiącą minimum iloczyn 100 litrów i liczby 
lokali w tym budynku. . 

4.  Dla  gromadzenia  odpadów  selektywnie  zebranych  na  terenie  nieruchomości 
zamieszkałej służą worki o pojemności minimalnej:
a) 120 litrów dla tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych i szkła,
b) 80 litrów dla papieru, tektury i odpadów ulegających biodegradacji. 
Worki powinny być oznaczone właściwymi nadrukami w następujących kolorach: 

a) kolor  niebieski – papier i tektura, 
b) kolor  żółty – tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,
c) kolor  zielony – szkło,
d) kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne

5. Zarządcy dróg publicznych są zobowiązani do wyposażenia dróg w kosze do zbierania 
odpadów komunalnych, spełniających normy techniczne o pojemności minimum 35 litrów.



6.  Do  gromadzenia  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  służą  specjalistyczne 
kontenery o pojemności minimum 1500 litrów.

§ 7.

Ustala się nastepujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów:
a) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy 
zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć,

b) z odpadów opakowaniowych posiadających zakretki należy je odkręcić selekcjonując 
oddzielnie lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną 
objętość,

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

§ 8.

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

2. 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 
czy kosza właściciel jest zobowiązany do ich wymiany.

3. Kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych przy drogach publicznych winny 
być rozmieszczone na:
a)  przystankach komunikacyjnych, 
b) chodnikach. 

4.  Kontenery  na  odpady  robiórkowe  i  budowlane  winny  być  umieszczane  w  miejscu 
możliwie najbliższym miejsca ich wytwarzania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla 
otoczenia.

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.

Ustala się sposób pozbywania i odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
terenów nieruchomości:
a) właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest umieścić pojemniki i worki z 
odpadami  w  miejscu  wyodrebnionym,  ułatwiającym  dostęp  do  pojemników  oraz 
dostepnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru,



b)  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe 
powinny  zostać  wystawione  przed  nieruchomość,  w  terminie  przwidzianym  w 
harmonogramie odbioru tych odpadów,
c)  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.

§ 10.

Zabrania się:
a) spalania zgromadzonych odpadów zielonych i plastiku,
b) gromadzenia w pojemnikach w tym workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów, innych niż te na jakie przeznaczone są pojemniki,
c) gromadzenia w pojemnikach na odpady zmieszane gruzu budowlanego i rozbiórkowego, 
popiołu oraz odpadów zielonych,
d)  umieszczania  w  pojemnikach  w  tym  w  workach  na  odpady  komunalne,  odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów niebezpiecznych,
e) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i  nieczystości ciekłych 

z obszaru nieruchomości oraz terenów  przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 11. 

1.  Odbiór  zmieszanych  i  selektywnie  zebranych  „u  źródła”  odpadów  komunalnych 
odbywa się  z  nieruchomości  w  sposób  systematyczny,  zapobiegający  przepełnianiu  się 
pojemników  i  worków  oraz  zanieczyszczaniu  i  zaśmiecaniu  terenu  przyległego,  z 
częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne takie jak:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe  (Np. drzwi, stolarka okienna),
będą usuwane z terenu nieruchomości o ile zostaną wystawione przez właściciela w sposób 
umożliwiający ich odbiór przez podmiot prowadzący GPSZO zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez podmiot prowadzący GPSZO, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

3. Odpady komunalne takie jak:
a) przeterminowane leki i chemikalia, (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony  
roślin),  
b) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
c) zużyte opony, 
d) metal 
właściciele zbierają i we własnym zakresie przekazują do GPSZO. 

4.  Właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  samodzielnie  przekazywać  odpady 
komunalne we frakcjach odpady zielone oraz popiół powstające na terenie nieruchomości 
zamieszkałej do GDSZO w sezonie, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc. Sezon 
obejmuje okres:
a) sezon odbioru odpadów zielonych – od maja do października,



b) sezon odbioru popiołu – od listopada do kwietnia.
W okresie poza sezonem, stosownie do potrzeb.

5.  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.

6.  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.

7.  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.

8.  Kontenery  z  odpadami  budowlanymi  i  rozbiórkowymi  powinny  być  niezwłocznie 
opróżniane po ich wypełnieniu.

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 12. 

Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i gospodarowaniem 
odpadów są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2012-2018 
uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego.

§ 13.

Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i gospodarowaniem 
odpadami są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów kmunalnych, odpadów 
zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do 
składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. 

§ 14.

Na  podstawie  danych  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2012-2018, uchwalonego 28.06.2012 i analizy przeprowadzonej 
na zlecenie Urzędu Gminy Masłów przez zewnetrzną firmę doradczą PPUH BaSz  ustala 
się  miesięczną  normę  wytwarzania  odpadów  komunalnych  przez  statystycznego 
mieszkańca Gminy w ilości 20 kg, z których 10 kg to odpady zmieszane, zaś pozostałe 10 
kg to odpady zbierane selektywnie. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,

mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.



§ 15.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
a)  sprawowania  właściwej  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,

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

c) 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,

d) 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. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą koszty związane z ich schwytaniem, w 
razie ucieczki, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia w schronisku.

§ 16.

1.  Na  terenach  nieruchomości  służących  do  użytku  publicznego  psy  mogą  być 
wyprowadzane  tylko  na  smyczy.  Psy  należące  do  rasy  psów  dużych,  mogą  być 
wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

2. Nie należy wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 
obiektów przeznaczonych  dla  zwierząt,  takich  jak  lecznice.  Postanowienie  nie  dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.

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



§ 17.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 
1. Przestrzegania zasad określonych w przepisach 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 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania 
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 18

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

a) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o 
podatku rolnym (Dz.  U. z  2006 r.  Nr 136,  poz.  969 ze zm.)  oraz działów specjalnych 
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze. zm.), 

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

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

2. W przypadku określonym w § 18 ust. 1 pkt c 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: 

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

b) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, 

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



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

Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji oraz terminy przeprowadzania. 

§ 19.

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

2.  Do  zwalczania  gryzoni  należy  używać  preparatów  ogólnodostępnych  posiadających 
wymagane  certyfikaty.  Wykonanie  deratyzacji  powinno  być  powierzane 
wyspecjalizowanym podmiotom. 

3.  Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 20. 

Traci moc uchwała Nr XLII/357/06 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

§ 21. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie z dniem 01.01.2013. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
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UZASADNIENIE
do uchwały RADY GMINY MASŁÓW

Nr XXVIII/205/2012  z dnia 20 grudnia 2012 roku
  
 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Masłów.

Potrzeba uchwalenia nowego Regulaminu wynika z postanowień art. 22 ust. 2  ustawy z 
dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) zgodnie z którymi: 
- obecnie obowiązujący na terenie gmin Regulamin,traci moc obowiązującą dnia 31.12. 2012r
- od 1 stycznia 2013r. całkowitej zmianie ulega system  gospodarowania   odpadami   komunalnymi 
i  gmina zobowiązana jest  do  wprowadzenie tego systemu  (w terminie do 30.06.2013r.) w tym 
zapewnienia  osiągnięcia  odpowiednich  poziomów  odzysku  oraz   ograniczenia  masy  odpadów 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie  z  ustalonym  orzecznictwem,  w  Regulaminie  znaleźć  się  mogą  tylko 
postanowienia, których przedmiot mieści się w zakresie wyznaczonym przez art. 4 ust.2  ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. w zakresie ośmiu punktów tego  artykułu, ponadto 
przedmiotowy  Regulamin  stanowi  prawo  miejscowe  i  nie  może  zawierać  powtórzeń  norm 
zawartych w innych przepisach.

Nowy  Regulamin  ustala  przede  wszystkim  nowe  zasady  gospodarowania  odpadami 
komunalnymi,  wskazuje  rodzaje  odpadów  komunalnych  selektywnie  zbieranych  na 
nieruchomościach i rodzaje odpadów przekazywanych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów.

Ustalone w § 8 Regulaminu nowe warunki rozmieszczania w gospodarstwach  domowych 
urządzeń do zbierania odpadów komunalnych tj. pojemników przyjęto przy założeniu, że gmina 
odbiera od mieszkańców wszystkie odpady komunalne. 

Skład  morfologiczny  i  roczną  ilość  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  w 
gospodarstwach domowych przez jednego mieszkańca przyjęto na podstawie „Planu Gospodarki 
Opadami dla Województwa Świętokrzyskiego” 2012-2018 w którym roczna ilość odpadów to 240 
kg, miesięczna 20 kg.

Skład morfologiczny - frakcje odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca zawarte  są w 
tabeli nr 1
Założono,  że  :  
4)  jeden mieszkaniec miesięcznie wytwarza 20 kg odpadów komunalnych w tym 10 kg  odpadów 
zmieszanych,
5) dominujące frakcje tworzące odpady zmieszane to : odpady kuchenne, brudny papier i tektura, 
brudne opakowania szklane i z tworzyw sztucznych, odpady mineralne frakcji 10 mm i inne nie 
ustalone.
6) średni  ciężar pojemnika 120 l, wypełnionego odpadami zmieszanymi to ok. 30 kg(na  podstawie 
danych od przedsiębiorców) stąd w 3 –osobowym  przeciętnym Gospodarstwie domowym należy 
umieścić 1 pojemnik na odpady zmieszane, usuwany jeden raz w  miesiącu, oraz pojemniki(worki) 
na  odpady  zbierane  selektywnie  w  ilości  określonej  w  regulaminie  usuwane  w  terminach 
ustalonych w harmonogramie odbioru .



Tabela nr 1. 

Model średniego składu i masy odpadów z gospodarstw domowych naterenie Gminy 
Masłów

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU 
ODPADÓW

Wskaźnik nagromadzenia odpadów

kg/M/rok
kg/M/miesiąc

                 zmieszane
%

Odpady kuchenne i ogrodowe 80 6.7              6,0 33

Papier i tektura 12 1.0              0,5 5

Szkło 24 2.0              1,0 10

Tworzywa sztuczne 24 2.0              1,0 10

Tekstylia 5 0.4              0,2 2

Metale 5 0.4                - 2

Odpady  wielomateriałowe 10 0.8              0,4 4

Drewno 2 0.2              - 1

Odpady mineralne 14 1.2              0,6 6

Odpady niebezpieczne 2 0.2               - 1

Frakcja < 10 mm 40 3.3               - 17

Odpady wielkogabarytowe 5 0,4               - 2

Odpady z pielęgnacji terenów 
zielonych

8 0,7               - 3

Inne 10 0,8               0,3 4

RAZEM: 240 kg 20.0 kg        10,0 kg 100%

Założony   skład  odpadów   zmieszanych  wytworzonych  miesięcznie:
- odpady kuchenne  .............................. 6,0  kg
- papier i tektura    .........  ...................  ..0,5  kg
- opakowania  szklane  ...................... . .1,0  kg
- opakowania z tworzyw  sztucznych...  1,0  kg  
- tekstylia ………………………………….0,2 kg
-  opakowania wielomateriałowe  .......... 0,4  kg
- odpady mineralne………………………0,6 kg
- inne………………………………………0,3 kg
                                         ---------------------------
                                               razem:    10,0  kg/ osobę

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
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