
UCHWAŁA NR XXVIII/162/20 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 
Pacanów" 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, 
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.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju Rada Miejska 
w Pacanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pacanów, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/231/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Czub 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/162/20 
Rady Miejskiej w Pacanowie 

z dnia 2 grudnia 2020 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I 
GMINY PACANÓW 

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Pacanów dotyczące: 
1) wymagań w zakresie: 
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 
które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w ust. 1 lit a, 
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 
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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
2) rodzaju i minimalnej pojemności 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, przy uwzględnieniu: 
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku; 
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach; 
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

 
Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. 
2. W drodze selektywnej zbiórki, wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych podlegają odpady: 

1) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
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2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 
4) bioodpady; 
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
7) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki i 
chemikalia; 
8) 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; 
9)  zużyte baterie i akumulatory; 
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
11) zużyte opony; 
12) tekstylia i odzież 
13) popiół 

§ 3. 1. Zebrane w sposób selektywny odpady, określone w § 2 pkt 2 ppkt 1 - 4 należy gromadzić: 
1) na obszarach zabudowy wielolokalowej – w pojemnikach bądź workach przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów i specjalnie oznakowanych 
2) na obszarach zabudowy jednorodzinnej – w workach przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów, z wyłączeniem bioodpadów, które należy gromadzić w pojemnikach bądź workach lub 
umieszczać w kompostowniku, zgodnie z zapisami § 5. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą zawierać odpadów frakcji odpadów, które 
należy wysegregować.  
§ 4. 
1) Frakcje odpadów wymienione w § 2 pkt 1 ppk 1- 4 mogą również być dostarczone do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
2) Popiół pochodzący z palenisk domowych można zbierać do własnych worków i wystawić w dniu 
zbiórki odpadów niesegregowanych przed posesję bądź dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów. 
3) Odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, należy przekazywać bezpośrednio do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
4) Przeterminowane leki należy przekazywać: 

- do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Miasta i Gminy Pacanów; 
- bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

5) Chemikalia stanowiące odpady komunalne należy przekazywać bezpośrednio do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
6) 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 należy przekazywać:  
a) do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Miasta i Gminy Pacanów; 
b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
7) Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać: 

a) zużyte baterie - umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub 
przekazywać placówką handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną  
b) zużyte akumulatory przekazywać placówką handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną 

8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać: 
a) w ramach akcyjnej zbiórki – w dniach odbioru elektroodpadów, zgodnie z podanym 
harmonogramem; 
b) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych w 
obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie 
przepisów odrębnych, 
c)bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

9) Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:  
a) w ramach akcyjnej zbiórki – w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z podanym 
harmonogramem; 
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b) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
10) Zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK). 
11) Odpady budowlane i rozbiórkowe -  dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych remontów. 
12) Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać: 

a) do specjalnych, oznaczonych pojemników lub kontenerów na odzież znajdujących się na terenie 
Miasta i Gminy Pacanów; 
b) w czarnych workach w dniu zbiórki odpadów niesegregowanych spod posesji 

§ 5. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. 
2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, w przypadku zadeklarowania kompostowania 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, są zwolnieni z 
obowiązku posiadania pojemnika bądź worków na bioodpady, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w kompostownikach 
zapewniających dostęp powietrza do warstw kompostu. 
4.  Kompostowanie zapewnia zagospodarowanie całego strumienia powstających na nieruchomości 
bioodpadów.  
§ 6. Warunek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów należy uznać za niespełniony jeżeli wystąpi 
przynajmniej jeden z poniższych przypadków: 

1) Pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zawiera odpady nadające 
się do recyklingu, m.in. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, odpady 
zielone, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe lub inne objęte obowiązkiem 
selektywnego zbierania i odbierania. 
2) W pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane znajdują się inne odpady 
komunalne uniemożliwiające przekazanie zawartości danego pojemnika, worka do odzysku lub 
recyklingu, w szczególności gdy zawartość tych pojemników została zanieczyszczona odpadami 
zmieszanymi. 
3)  Podmiot odbierający odpady komunalne przedłoży informację o braku odbierania 
wysegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają: 
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego należy dokonywać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, 
powinno odbywać się na bieżąco 
2) usuwanie śliskości wyłącznie poprzez posypywanie chodnika piaskiem, piasek użyty do tych 
celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zastosowania 

2. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi: 
1) dopuszcza się mycie pojazdów poza myjniami samochodowymi na terenie nieruchomości 
wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków 
do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego 
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy 
użyciu środków ulegających biodegradacji, poza bezpośrednią bliskością rzek, potoków, stawów i 
studni. 
3) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać sie, jeżeli nie 
stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, nie powoduje zanieczyszczeń wód, 
gleb, dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej a powstające odpady gromadzone są w 
pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej 
eksploatacji pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 
bezodpływowych: 

1) zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach: śniegu, lodu, gorącego popiołu i 
żużlu; 
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2) zabrania się spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi, w pojemnikach i 
koszach przeznaczonych na odpady komunalne; 
3) zabrania się spalania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy w instalacjach grzewczych. 
 

Rozdział 3. 
 
 Rodzaj 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 w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
 
§ 8 1. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona 
nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do: 

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników, 
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w 
ciągu jednego dnia na poziomie 2,0 litrów. 

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w 
pojemniki 
na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych potrzeb indywidualnych. 
4. W celu określenia ilości pojemników na nieruchomości niezamieszkałej ustala się minimalną ilość 
wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) dla lokali handlowych - 40 litrów miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal, 
2) dla lokali i punktów gastronomicznych - 80 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak 
conajmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal, dotyczy to także tzw. ogródków 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak conajmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy 
lokal, punkt, 
3) dla szkół i przedszkoli - 10 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia i pracownika 
4) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej z 
zastrzeżeniem pkt. 1,2,3, 40 l miesięcznie na każdego pracownika nie mniej niż 120 litrów na 
miesiąc. 
5) dla cmentarzy - 10 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni na której znajdują się groby. 

5. 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 1100l; 
4) pojemniki KP 7, o pojemności 7,0 m3; 
5) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 80 l do 120 l; 
6) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l. 

6. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala 
właściciel nieruchomości spośród wymienionych w ust. 5. 

 
Rozdział 4.  

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 
§ 9 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 
2. Odpady komunalne przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje sie podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne w sposób i czasie umożliwiającym ich odbiór z terenu nieruchomości                     
z następującą częstotliwością: 
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1) odpady zmieszane - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz w tygodniu z 
budynków wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast w 
okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu, 
2) odpady selektywnie zebrane takie jak papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielkomateriałowe - 1 raz na miesiąc, 
3) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz w tygodniu z budynków 
wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast w okresie od 
1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu, 
4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku, 
5) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych – we własnym 
zakresie dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) 

3. Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. 
4. Usługi, o których mowa w ust. 3 wykonywać będzie firma wybrana przez Gminę w drodze przetargu. 
§ 10  1. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do 
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nie posiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych 
mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej 
wody i pojemności zbiornika bezodpływowego zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i 
wylewania się zawartości na powierzchnię terenu. 
2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane z nieruchomości z 
częstotliwością wynikającą z parametrów technologicznych oczyszczalni jednak nie rzadziej niż raz na 
rok. 
3. Właściciele nieruchomości mający możliwość odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej 
sieci kanalizacyjnej, a nie posiadający przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są w ciągu roku 
od daty zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej wykonywania przyłącza.  
4. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
obowiązani są zawrzeć umowę na wywóz z firmą wykonawczą posiadającą w tym zakresie stosowne 
zezwolenie. 
5. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w 
tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntów, rowów, rzek i zbiorników 
wodnych.  
 
§ 11 1. Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany na własny koszt do: 

1) zawarcia umowy na odbiór odpadów, 
2) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na odpady, 
3) utrzymania czystości i porządku podczas imprezy, 
4) sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz usunięcia zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku tej imprezy 

2. Szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właściciela nieruchomości oraz cena tych usług zostanie określona odrębnie. 

 
Rozdział 5.  

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Punkt 
Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w msc. Pacanów 
 

§ 12 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pacanowie, przy ul. 
Słupskiej zapewnia przyjmowanie następujących odpadów: odpadów komunalnych, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, zużytych baterii     i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów  i odzieży. 
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2. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z 
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pacanów wyłącznie dla mieszkańców, którzy uiszczają 
opłaty za odpady komunalne.  
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być: 

a) posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy 
sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach 
b) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze względu na swe 
wymiary będą odbierane „luzem”, jednak muszą być one opróżnione z zawartości oraz nie mogą 
zawierać innych odpadów, 
c) dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

 
Rozdział 6 

  
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych 
 

§ 13 1. Bioodpady stanowiące odpady komunalne, można składować w kompostownikach 
przydomowych na terenie własnej nieruchomości. 
2. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu 
drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu 
odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów 
(głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców, (dżdżownic). 
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych, 
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 
zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub, 
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

4. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub 
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 
§ 14 1. Właściciele    nieruchomości    zabudowanych   budynkami    mieszkalnymi    
jednorodzinnymi  
kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnieni 
będą w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proporcjonalnie do zmniejszenia 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na zmniejszeniu stawki opłaty za każdą osobę 
w gospodarstwie domowym wykazanej w deklaracji, stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
 

Rozdział 7 
 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 15 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 
innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami: 
2. Celem osiągnięcia wymagań określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wprowadza 
się następujące kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na 
terenie Miasta i Gminy Pacanów: 

1) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów; 
2) działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy w zakresie 
prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi; 

3. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w Gminie Pacanów jest regionalna 
instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie. 
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Rozdział 8 
  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 
 

§ 16 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, 
2) dopuszczalne jest tylko wyprowadzanie psa przez osoby dorosłe. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego 
użytku. 
5. Zabrania się pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie 
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym. 
 

Rozdział 9 
  

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania w określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

 
§ 17 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych pod budownictwo 
wielorodzinne oraz w miejscach publicznych; 
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta mogą być utrzymywane pod 
następującymi warunkami: 

1) nie należy wyprowadzać zwierząt poza teren nieruchomości, 
2) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób umożliwiający opuszczenie go przez 
zwierzęta, 
3) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na 
nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas, czy odory, 
4) pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych min. 10 m od granicy nieruchomości. 

 
 

Rozdział 10 
 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 
 
§ 18  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym 
przypadku pojawienia się gryzoni na tej nieruchomości. 
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, dwa razy w roku w okresie wiosennym (marzec - kwiecień) 
i jesiennym (październik - listopad) , dotyczy terenów altan śmietnikowych, korytarzy piwnicznych 
budynków wielorodzinnych, węzłów ciepłowniczych, obiektów i magazynów wykorzystywanych do 
przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych, obiektów 
oczyszczalni ścieków, punktów przeładunkowych odpadów komunalnych. 

 
Rozdział 11 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 19  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
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§ 20 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą: uchwała NR XVII/81/15 
Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy oraz uchwała Nr XLVI/231/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 
2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015 r. 
§ 21 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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