
UCHWAŁA NR XIV/41/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 8 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Stopnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 

poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju, Rada 

Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

§ 1  

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Traci moc Uchwała nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica 
oraz uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica. 

§ 3  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E   

Zmianę zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dokonuje się 

celem dostosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju. 

 



Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr XIV/41/2020  

RADY MIEJSKIEJ w STOPNICY z dnia 8 grudnia 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY STOPNICA 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Stopnica. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Rozdział II. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości 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 odpady komunalne zbierane są w następujących 

frakcjach:  

1) papier i tektura, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne,  

4) odpady wielomateriałowe 

5) metal  

6) odpady ulegające biodegradacji 

5) popiół 

3. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: wskazane w ust. 2 oraz odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady 

niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły i strzykawki oraz odpady z tekstyliów i odzieży powinny być oddawane 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zwanym dalej PSZOK, 

zlokalizowanego w miejscowości Wolica 52A, gm. Stopnica. 

4. Powstający w gospodarstwach domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe oraz popiół odbierane są również bezpośrednio z nieruchomości podczas 

obwoźnych zbiórek. 

5. Dopuszcza się na nieruchomościach możliwość kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji w przydomowych kompostownikach posiadających zabezpieczenia służące 

nieprzedostawaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania. 



Rozdział III 

 

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

nieruchomości służących do użytku publicznego 

 

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego obowiązani są do uprzątnięcia 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przez odgarnięcie w miejsca nie powodujące 

zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia należy usunąć z nieruchomości wymienionej w 

ust.1 z częstotliwością uniemożliwiającą gromadzenie się tych zanieczyszczeń, zapewniając 

wolne przejście dla pieszych. 

 

Rozdział IV 

 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i 

warsztatami naprawczymi 

 

§ 4 

1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza myjniami jest dozwolone 

pod warunkiem, że wykonywanie tej czynności nie spowoduje zanieczyszczenia otoczenia i 

zagrożeń dla środowiska. Powstające w wyniku mycia pojazdów ścieki nie mogą być 

odprowadzane do zbiorników wodnych ani do ziemi. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami 

naprawczymi jest dozwolona, gdy wykonywanie napraw związane jest z bieżącą eksploatacją 

pojazdu i pod warunkiem, że nie powoduje zanieczyszczeń otoczenia smarami, olejami i innymi 

substancjami ropopochodnymi oraz nie stwarza innych zagrożeń dla środowiska, a sposób 

postępowania z odpadami powstającymi w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami 

szczególnymi. 

 

Rozdział V 

 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§ 5 

1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemności pojemników lub worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz drogach publicznych: 

1) do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o 

minimalnej pojemności 80 l,  

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l lub 

kontenery o minimalnej pojemności 7m3, 

c) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, 

kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l, 

2) do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny: 



a) w zabudowie jednorodzinnej, pojemniki lub worki o minimalnej pojemności  120 l, 

b) w zabudowie wielorodzinnej, pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l. 

2. Określa się następujące kolory pojemników i worków służących do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych: 

1) dla papieru i tektury – pojemnik lub worek w kolorze niebieskim 

2) dla szkła i opakowań szklanych – pojemnik lub worek w kolorze zielonym 

3) dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – pojemnik lub worek 

w kolorze żółtym, 

4) dla odpadów biodegradowalnych – pojemnik lub worek w kolorze brązowym 

5) dla popiołu – pojemnik lub worek w kolorze szarym lub czarnym. 

3. Odpady pozostałe po selekcji gromadzone są do worków lub pojemników w kolorze 

czarnym lub innym niż przeznaczone na selektywną zbiórkę. 

4. Dopuszcza się, aby odpady biodegradowalne zbierać i gromadzić w przydomowych 

kompostownikach na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią 

ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość 

wytwarzanych odpadów oraz ilość osób z nich korzystających. 

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, prowadzący działalność gospodarczą, 

zarządzający instytucjami publicznymi zobowiązani są dostosować pojemność i ilość 

pojemników do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem rodzaju i minimalnych 

pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

o których mowa w niniejszym paragrafie. 

7. Właściciele nieruchomości dostosowują wielkość zbiornika bezodpływowego do ilości osób 

stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie ich było 

konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. 

 

§ 6 

1. Na terenie nieruchomości pojemniki i worki na odpady należy ustawiać w miejscu 

wyodrębnionym, niepowodującym uciążliwości dla zamieszkujących nieruchomość i osób 

trzecich. 

2.  W dniu odbioru odpadów komunalnych, pojemniki i worki powinny być wystawione na 

granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem 

chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz 

pieszych, na równej, w miarę możliwości, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed 

zbieraniem się wody i błota. 

3. W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i odpadów 

wielkogabarytowych, ust. 2 stosuje się odpowiednio w dniu obwoźnych zbiórek. 

4. Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach publicznych 

i na drogach publicznych winny być rozmieszczane: 

a) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy  lokalizować pod wiatą, a jeśli jej 

nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, 

b) na drogach publicznych – w ciągu chodników, 

c) na terenach służących do użytku publicznego np. placówkach handlowych i usługowych, 

szkolnych, gastronomicznych i innych kosze do gromadzenia odpadów powinny być 

usytuowane w miejscach dużej koncentracji ruchu, a w szczególności przy wejściu do 

obiektu. 

 

 

 



§ 7 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania pojemników do gromadzenia 

odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

poprzez mycie, wymianę zniszczonych pojemników na nowe, zamykanie pojemników i 

zapewnienie odpowiedniego ich ustawienia. 

2. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym przez właścicieli nieruchomości w szczególności poprzez 

ich zamiatanie, zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń powstałych m. in. w trakcie odbioru 

odpadów komunalnych oraz uniemożliwienie kontaktu z tymi miejscami zwierzętom 

domowym i gospodarskim. 

 
Rozdział VI 

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 8 

1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów użytku publicznego: 

1) Zabudowa jednorodzinna 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości z segregacji oraz odpady 

biodegradowalne - częstotliwość odbioru z nieruchomości – nie rzadziej niż 1 raz w 

miesiącu, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października włącznie – nie 

rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, natomiast w granicach administracyjnych miasta 

Stopnica – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie przez cały rok.  

 Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5 – częstotliwość 

odbioru z nieruchomości – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące 

2) Zabudowa wielorodzinna 

 Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z segregacji odpadów komunalnych 

oraz odpady biodegradowalne - częstotliwość odbioru z nieruchomości – nie rzadziej 

niż 1 raz na tydzień. 

 Segregowane odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5 – nie rzadziej niż 

1 raz w miesiącu. 

3) Częstotliwość pozbywania się odpadów zbieranych w sposób selektywny, takich jak 

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły i strzykawki, odpady z 

tekstyliów i odzieży oraz popiół – nie rzadziej niż raz na rok, w ramach okresowych 

zbiórek organizowanych przez Gminę Stopnica  

4) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego – systematycznie w terminach 

uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zgodnie z częstotliwością określoną w ust. 1 w sposób gwarantujący zachowanie czystości i 

porządku na terenie nieruchomości. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach określonych w 



harmonogramie, który dostarcza zarządcy nieruchomości przedsiębiorca odbierający 

odpady. 

4. Właściciele nieruchomości zapewniają swobodny dostęp do pojemników i worków 

podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. 

 

§ 9 

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się systematycznie z 

częstotliwością gwarantującą, by nie dopuścić do przepełniania zbiornika i wylewania się 

nieczystości na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a opróżnianie 

osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków – z częstotliwością określoną w instrukcji 

obsługi. 

2. Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych z przydomowych 

oczyszczalni ścieków powinna być wykonana przez firmę mającą zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

 

Rozdział VII 

 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 10 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do podejmowania działań zmierzających do 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, tak aby system gospodarowania odpadami 

komunalnymi zapewniał osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. 

2. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane z odbieraniem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych są zobowiązane do przestrzegania zasad 

wynikających z aktualnego „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Świętokrzyskiego”.  

 

Rozdział VIII 

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 11 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 

1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w taki sposób, aby zwierzęta te nie 

stanowiły zagrożenia dla otoczenia, w szczególności jeżeli zwierzę nie znajduje się w 

pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający mu 

samodzielne wydostanie się z niego, 

2) zachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu zwierząt w miejsca publiczne 

oraz części nieruchomości przeznaczone do użytku wspólnego; psy  mogą być w te 

miejsca wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek, 

stan zdrowia, cechy anatomiczne i uwarunkowania behawioralne zwierzęcia byłoby to 

nieuzasadnione, 

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w 

miejscach publicznych, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach itp.; 

nieczystości te umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi 

torbach, mogą być umieszczone w urządzeniach służących do zbierania odpadów, 



4) oznakowania nieruchomości tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na 

teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, 

5) odpowiedniego reagowania w przypadku zakłócania spokoju, porządku publicznego, 

ciszy nocnej przez szczekanie lub hałasowanie zwierzęcia. 

2. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna 

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stopnica”. 

 

Rozdział IX 

 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 12 

1. Na terenie gminy zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich (w rozumieniu 

przepisów 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 oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz 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. 

 

Rozdział X 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 13 

1. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) Zabudowa mieszkaniowa  

2) Zakłady opieki zdrowotnej, placówki kulturalne i oświatowe, 

3) Obiekty gdzie prowadzi się działalność gastronomiczną (w tym zbiorowego żywienia), 

magazynuje się żywność, 

4) Miejsca zbierania odpadów komunalnych, 

5) Zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio do hodowli zwierząt, 

przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych. 

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się jeden raz w roku jesienią oraz gdy wystąpi 

taka potrzeba. 

 


