
UCHWAŁA NR XXIII/157/2020 
RADY GMINY KLUCZE 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze. 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust.2  pkt 15  i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z póź. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz .U. 2019 r. poz.2010 z póź.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, 

Rada Gminy Klucze uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze, zwany dalej 
„Regulaminem”, w brzmieniu określonym  Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2.  

Traci moc Uchwała Nr  XXI/133/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10.06.2016r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze (Dz. Urz. Woj. Małop. 2016, poz.3655). 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Klucze 

 
 

Bogusław Paś 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/157/2020 

Rady Gminy Klucze 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY KLUCZE 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

W  celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Klucze, jak 
również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami 
komunalnymi, wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin. 

§ 2.  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 2010 z póź. zm.), 

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 
z 2019, poz. 701 z póź. zm.), 

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 § 1 ustawy z dnia 
23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z póź. zm.), 

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art.2 ust.1 
pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

5) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w  art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o odpadach, 

6) niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady niepodlegające 
segregacji, 

7) bioodpadach – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy o odpadach, 

8) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoją 
masę lub rozmiary nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach do zbierania odpadów, 

9) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki, o których mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

10) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiorniki, o których mowa w art. 2 ust.1 
pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

11) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to gospodarowanie odpadami określone w art.3 
ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, 

12) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art.4 pkt 17 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.122 z póź. zm.), 

13) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 z dnia 
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2132), 

14) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – rozumie się przez to punkt, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy 
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Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3.  

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Klucze zapewniają  utrzymanie czystości 
i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków służących do  gromadzenia 
odpadów oraz utrzymywanie ich we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) prowadzenie  selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów komunalnych  i zbieranie ich 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach: 

a) papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem „papier”, 

b) szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem „szkło”, 

c) metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe w pojemnikach/workach koloru żółtego 
z napisem „metale i tworzywa sztuczne”, 

d) bioodpady, jeżeli nie są kompostowane w przydomowym kompostowniku, w pojemnikach/workach 
koloru brązowego z napisem „ bioodpady”, 

e) popiół w pojemnikach z napisem „popiół”, 

3gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych 
w wydzielonym na nieruchomości miejscu, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych 
w wydzielonym boksie i przygotowanie ich do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie 
wywozu odpadów wielkogabarytowych bądź samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia, 

4) samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących 
odpadów: 

a) odpady niekwalifikujące  się do opadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

b) chemikalia, 

c) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

f) zużyte opony, 

g) odpady tekstyliów i odzieży, 

h) bioodpady stanowiące części roślin i gałęzie z przydomowych ogródków. 

5) samodzielne dostarczanie do następujących punktów przeterminowanych leków, 

a) Apteka Tęczowa  Klucze, ul. Zawierciańska 4, 

b) Punkt Apteczny „Natura” – Chechło, ul Kluczewska 15 

c) PSZOK – Klucze-Osada 36E – w godzinach jego funkcjonowania 

2. Odpady, których nie udało się zagospodarować zgodnie z ust.1 należy zbierać w pojemniku  koloru 
czarnego z napisem „odpady zmieszane”. 

3. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach 
gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, znajdują się 
wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek. 
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§ 4.  

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 
zadeklarować kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych. 

2. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych, kompostowanie takich bioodpadów prowadzi się: 

a) w gotowych kompostownikach ogrodowych, 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub belek, ułożonych tak aby 
zapewnić dostęp powietrza do kompostu, 

c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może odbywać się w dołach lub 
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

4. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach, 
właściciel taki  jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady. 

§ 5.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1. uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 
niezwłocznie po ustaniu zjawiska, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 

2. uprzątania poprzez ich usuwanie  nawisów (sopli) z  okapów, rynien i innych części nieruchomości, 
realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 199, 
poz.836); 

3. niezwłocznego usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 
budowlanych powstałych w wyniku remontu i modernizacji budynków i lokali. 

§ 6.  

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie  w miejscach wyznaczonych przez 
właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są  lub gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy; w szczególności ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych i do gleby, 

b) na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych. 

2. Naprawa  pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały 
zanieczyszczania środowiska, a odpady poremontowe będą gromadzone w urządzeniach do tego 
przeznaczonych oraz w sposób zapewniający odseparowanie od kontaktu z glebą i przedostawanie się 
odcieków jakichkolwiek zużytych płynów eksploatacyjnych do gleby, a następnie przekazane do utylizacji 
przez wyspecjalizowane firmy. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7.  

1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki i worki 
służące do gromadzenia odpadów komunalnych w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
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2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 

3. Do ustalenia ilości pojemników na odpady niesegregowane dla jednej  nieruchomości zamieszkałej 
przyjmuje się normę 60 l/osobę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych miesięcznie. 

4. Na terenie gminy Klucze ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120  l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1,1 m3, 

4) pojemniki na odpady o pojemności 2,2 m3, 

5) pojemniki na odpady KP 5, KP 7, KP 10 o pojemności od 5 m3 do 10 m3; 

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami, w stosunku do każdego rodzaju 
odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1,1 m3 do 3 m3, 

7) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l, 

8) pojemniki, w tym worki foliowe o pojemności od 60 do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami 
i napisami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na: 

a) papier i makulaturę, 

b) tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, 

c) szkło, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 

§ 8.  

1. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych  należy gromadzić w pojemnikach 
wymienionych w § 7. 

2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników. 

§ 9.  

1. Pojemniki, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 do 5, należy umieszczać na terenie nieruchomości, na 
której są zbierane odpady; dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - w miejscach 
wyznaczonych przez zarządców tych nieruchomości. 

2. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich 
nieruchomości i osób trzecich. 

3. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani do ustawienia w miejscach 
publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, 
koszy na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 35 l, przeznaczonych dla klientów oraz w ilości 
zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez 
naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje 
i dezynsekcje co najmniej dwa razy w roku. 

5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu 
i gorącego popiołu. 

Id: 5116E1C8-ABA7-4EEE-9E60-2CC2F81AA92D. Podpisany Strona 4



§ 10.  

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, natomiast 
w przypadkach braku dostępu o sieci kanalizacyjnej - do wyposażenia nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych. 

2. W przypadku nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej właściciel obowiązany jest przyłączyć 
nieruchomość w terminie 6 miesięcy od oddania sieci do użytkowania. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11.  

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – w okresie od kwietnia do października – co najmniej dwa razy w miesiącu, 
w pozostałym okresie – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe , popiół– co najmniej raz w miesiącu; 

c) odpady ulegające biodegradacji – co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie  od kwietnia do 
października i co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, 

d) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej co kwartał. 

e) odpady wielkogabarytowe  - co najmniej dwa razy w roku sprzed posesji i na bieżąco w gminnym 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym Klucze Osada, zwanym dalej 
w skrócie PSZOK, 

f) odpady budowlane z remontów – tylko w PSZOK. 

2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) zmieszane odpady komunalne – w okresie od kwietnia do października – co najmniej dwa razy 
w miesiącu, w pozostałym okresie –co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu; 

c) odpady ulegające biodegradacji – co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do 
października i co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca. 

2. Opróżnianie koszy ulicznych z placów komunalnych i przystanków następuje co najmniej raz 
w tygodniu. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, podmiot zobowiązany - ma obowiązek 
nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię. 

3. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w systemie kontenerowym z opróżnianiem na 
zgłoszenie. 

4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem 
uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości, 
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 
przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

§ 12.  

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 
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1. Odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy 
odbierane są przez uprawniony podmiot, wybrany przez Gminę Klucze w trybie określonym w art. 6d ustawy  
lub też poprzez dostarczanie poszczególnych kategorii odpadów komunalnych określonych niniejszym 
Regulaminem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do PSZOK. 

2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są w sposób indywidualny 
na podstawie indywidualnie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych przez podmiot wpisany do 
rejestru działalności regulowanej, na koszt właściciela nieruchomości niezabudowanej, której przedmiotem 
będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu takiej nieruchomości; właściciele nieruchomości 
niezabudowanych zobowiązani są do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi oraz niniejszym Regulaminem, 
a w szczególności poprzez: 

a) zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której 
przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezabudowanej; 

b) udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości niezabudowanej, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi, 
o których mowa w art. 9h ustawy. 

3. Obowiązki określone w ust. 2 dotyczą także właścicieli nieruchomości mieszanej, tj. w części 
zamieszkałej i w części niezamieszkałej – jeżeli na części niezamieszkałej powstają odpady komunalne. 

§ 13.  

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na 
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych zbiornik bezodpływowy obowiązani są do pozbywania się 
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości niezwłocznie w momencie napełnienia zbiornika. 

4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do natychmiastowego usunięcia nieszczelności. 

5. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 
z instrukcji ich eksploatacji. 

§ 14.  

1. Pracownicy przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe są zobowiązani do 
natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów 
komunalnych oraz nieczystości ciekłych. 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe ma obowiązek tak zorganizować 
odbiór i transport odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu 
ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramami. 

Rozdział 5. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 15.  

1. Na terenie Gminy Klucze funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany 
w tekście niniejszego  regulaminu „PSZOK”. 

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne od mieszkańców gminy Klucze nieodpłatnie. 

3. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne: 

a) odpady niekwalifikujące  się do opadów medycznych i powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
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b) zużyte baterie i akumulatory  inne niż przemysłowe i samochodowe, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

e) zużyte opony, 

f) odpady tekstyliów i odzieży, 

g) bioodpady, 

h) chemikalia, środki ochrony roślin, 

i) odpady wielkogabarytowe, 

j) odpady szkła, 

k) popiół 

- w  ilościach i z ograniczeniami  wynikającymi  z Regulaminu świadczenia usług przez PSZOK. 

4. Regulamin świadczenia usług przez PSZOK określa odrębna uchwała Rady Gminy Klucze. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16.  

W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania zmierzające do: 

1) objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym, 
wszystkich  mieszkańców Gminy Klucze, 

2) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 
odpadów, 

3) zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych, 

4) prowadzenia poprzez lokalną platformę internetową kampanii informacyjnych dotyczących zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz upowszechniania selektywnego systemu zbiórki odpadów, 

5) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów  poprzez rozpropagowanie funkcjonowania 
PSZOK, 

6) promowania wykorzystania produktów o wydłużonym okresie użytkowania oraz kupowania produktów 
w opakowaniach zwrotnych, 

7) promowania napraw oraz ponownego wykorzystania materiałów, produktów i opakowań. 

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 17.  

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, 
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także do sprawowania kontroli nad ich 
zachowaniem, 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 dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania. 

3. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są do  niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku 
w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw. Nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub 
narządu ruchu w stopniu znacznym. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, w tym zabezpieczyć teren nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia. 
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5. Na terenach użytku publicznego psy powinny być wyprowadzane na smyczy, natomiast psy należące do 
rasy psów uznawanej za agresywną dodatkowo muszą mieć założony kaganiec. Dopuszcza się zwolnienie psa 
ze smyczy pod warunkiem, że osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. 

6. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, właściciele 
i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych ustanowionych 
przez zarządców tych terenów. 

7. Zabrania się: 

a) wpuszczania psów i kotów, a także innych zwierząt, do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

b) wprowadzania psów oraz innych zwierząt do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów  
usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych 
obiektów, których administrator wprowadził ten zakaz, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych 
i psów asystujących osobom niepełnosprawnym 

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

§ 18.  

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych, weterynaryjnych, ochrony 
zwierząt i ochrony środowiska, 

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, 

3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz nie będą powodowały uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 19.  

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości na terenie Gminy Klucze, a w szczególności tereny 
osiedli wielolokalowych, tereny zakładów produkcyjnych produkujących żywność oraz tereny występowania 
populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne. 

§ 20.  

1. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą wiosną i jesienią zgodnie z zarządzeniem Wójta 
Gminy Klucze wydanym w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu oraz 
każdorazowo na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu. 

2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy Klucze w uzgodnieniu 
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie oraz 
opublikowanie informacji w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze oraz na stronie 
internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl. 

§ 21.  

W każdym przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy 
Klucze, w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu, określi obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji oraz określi  termin jej przeprowadzenia. 
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Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe 

§ 22.  

1. Osobą sprawującą kontrolę nad przestrzeganiem przepisów niniejszego Regulaminu jest Wójt Gminy 
Klucze. 

2. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z póź. zm.). 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Klucze 

 
 

Bogusław Paś 
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