
UCHWAŁA NR XXI/21/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) oraz na podstawie art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2015r. poz. 1515 t.j. z póź.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Skarżysku- Kamiennej, Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, 
stanowiący załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej

§ 3. Traci moc Uchwała XXXI/102/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porzadku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2016r.

 

Przewodniczący  Rady 
Miasta

Leszek Golik
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/21/2016

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 25 lutego 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarżysko-
Kamienna dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów  przeznaczonych
do wspólnego użytku

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

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania 
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej 
i opakowania z aluminium

2) Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – punkt prowadzony przez gminę, 
który zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

3) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) – rozumie się przez to plan wprowadzony 
uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu 
gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018” i następujące w nim zmiany

§ 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych

2. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów

komunalnych uważa się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach

zmieszanych, nie stwierdza się występowania odpadów wymienionych w pkt. 3

3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych podlegają:

1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale

Id: DAFA8804-4983-448A-A176-2417B1CA33A9. Podpisany Strona 1



2) szkło

3) popiół

4) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory

7) odpady budowlane i rozbiórkowe

8) przeterminowane leki i chemikalia

9) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki

1) kolor zielony – dla szkła

2) kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury

3) w czarnych  pojemnikach –odpady zmieszane

4) w brązowych - odpady ulegające biodegradacji

5) stalowy/metalowy – popiół

5. Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz 
różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą

6. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych dopuszcza się 
unieszkodliwianie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych poprzez 
kompostowanie pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi. Właściciele nieruchomości dokonujący 
kompostowania odpadów zielonych na własne potrzeby zwolnieni są         z obowiązku przekazywania tych 
odpadów podmiotowi odbierającemu odpady lub do PSZOK

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w 
odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

8. Dopuszcza się możliwość zobowiązania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie 
umowy z gminą do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów

9. Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i 
technicznym należy do właściciela nieruchomości. Pkt 7 stosuje się odpowiednio

10. Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem i tylko z pojemników lub worków przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów.

§ 3. Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy ciągach komunikacyjnych, warunki rozmieszczanie 
tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym

1. Ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość 
zamieszkała musi być dostosowana do: liczby mieszkańców korzystających
z pojemników, średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym, częstotliwości i sposobów 
pozbywania się odpadów z nieruchomości

2. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez  1 osobę 
wynosi 3 litry dziennie

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych w pojemnikach lub workach, wedle ich przeznaczenia

4. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników, spełniających wymagania polskiej normy PNEN 
840, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów,

2) pojemniki o pojemności od 1100 – 1500 litrów i większe,
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3) kontenery (KP 5, KP 7) o pojemności 5000 litrów i 7000 litrów,

4) worki o pojemności 120 litrów, wyłącznie na odpady selektywnie zbierane,

5) kosze uliczne o pojemności 30 litrów – 50 litrów.

5. Pojemnik o pojemności 120 litrów lub 240 litrów powinien:

1) być kompletny i zdatny do użytkowania,

2) być odporny na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury,

3) być wyposażony w kółka,

4) posiadać szczelnie zamykaną klapę,

5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać,

7) dla zmieszanych odpadów komunalnych być w kolorze czarnym

8) dla popiołów dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych stalowych

6. Pojemnik o pojemności 1100 litrów – 1500 litrów i większy powinien:

1) być kompletny i zdatny do użytkowania,

2) posiadać szczelnie zamykaną klapę,

3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

4) na zmieszane odpady komunalne: być wyposażony w co najmniej 4 kółka umożliwiające jego przesuwanie, 
być w kolorze czarnym

5) na odpady selektywnie zbierane: być dostosowany do załadunku hakowego lub wyposażony w co najmniej 
4 kółka umożliwiające jego przesuwanie i być odpowiednio w kolorze:

a) żółtym  (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura)

b) zielony: szkło (opakowania szklane),

6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać.

7. Kontenery (KP 5, KP 7) powinny:

1) być kompletne i zdatne do użytkowania,

2) posiadać szczelnie zamykające się klapy,

3) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,

4) na zmieszane odpady komunalne być w kolorze czarnym

8. Worki powinny:

1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2) posiadać mocny i trwały zgrzew,

3) być wykonane z surowca LDPE lub surowca równoważnego,

4) na odpady selektywnie zbierane być w kolorze odpowiednio:

a. żółtym (metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura)

b. zielony: szkło

9. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości

w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych indywidualnych 
potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia, studenta i pracownika,

2) dla żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika,

3) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden

Id: DAFA8804-4983-448A-A176-2417B1CA33A9. Podpisany Strona 3



pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,

4) dla punktów handlowych (poza lokalem) - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt,

5) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc 
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
120 litrów na każdy lokal, punkt,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 
socjalnych - pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o 
pojemności 120 litrów na zakład,

7) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. 20 litrów na jedno łóżko,

8) dla ogródków działkowych 20 litrów na każdą działkę w okresie , tj. od 1 marca do 31 października

10. Właściciele lub użytkownicy terenów przeznaczonych do użytku publicznego zobowiązani są do 
wyposażenia ich w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów, które należy rozmieszczać w odległości 
umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich oraz w sposób nie powodujący zagrożenia dla ruchu 
pojazdów i pieszych, jednocześnie umożliwiający ich swobodne ich opróżnianie

§ 4. Warunki rozmieszczania pojemników do zbierania odpadów komunalnych i ich  utrzymywania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości, na twardej, równej 
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń,
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich

2. Miejsce gromadzenia odpadów musi znajdować się w miejscu zapewniającym swobodny dojazd dla 
pojazdów odbierających odpady

3. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we 
wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawiane do krawędzi 
jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich

4. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie nieruchomości punktu 
gromadzenia odpadów, zobowiązani są zawrzeć z właścicielem nieruchomości udostępniającym miejsce na 
gromadzenie odpadów, alternatywnie:

1) umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomości,

2) warunki korzystania z urządzonego lub już z istniejącego na jego terenie punktu gromadzenia odpadów

§ 5. Zasady postępowania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego

1. Właściciele nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego, są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń, w tym z części nieruchomości służących do użytku publicznego

2. Właściciele nieruchomości są zwolnieni z wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1, jeżeli na 
chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów

§ 6. Obowiązki w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym 
odprowadzanie powstających ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub ich gromadzenie w sposób 
umożliwiający ich usuniecie, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, 
zbiorników wodnych lub do gruntu

3. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w 
miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 
oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób 
postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi
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§ 7. Częstotliwość odbioru odpadów

1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

Rodzaj odpadu/ 
rodzaj zabudowy

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna Nieruchomości 
niezamieszkałe

Zmieszane Co 2 tygodnie 3 razy w tygodniu 
(poniedziałek, środa 

piątek)

Co 2 tygodnie

Segregowane
(selektywnie 
zebrane):
Szkło 1 raz w miesiącu 2 raz w miesiącu
Plastik i metal, 
papier i tektura

1 raz w miesiącu 1 raz w tygodniu

Odpady zielone i 
biodegradowalne

W okresie kwiecień-
październik: co 2 tygodnie 
W okresie listopad-marzec:

1 raz w miesiącu

1 raz w tygodniu

Popiół W okresie kwiecień-
październik: 1 raz w 

kwartale roku
W okresie listopad-marzec: 

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

Wielkogabarytowe 1 raz w kwartale roku 1 raz w miesiącu
Elektryczne i 
elektroniczne

1 raz w kwartale roku 1 raz w miesiącu

Remontowe i 
budowlane

Na zgłoszenie, z pojemnika 
zamówionego u podmiotu 
wybranego przez gminę;

obowiązuje limit 500l /rok/ 
gospodarstwo domowe

Na zgłoszenie, z 
pojemnika zamówionego 
u podmiotu wybranego 

przez gminę
obowiązuje limit 500l 

/rok/ gospodarstwo 
domowe

2. Dopuszcza się, bez dodatkowej opłaty, oddawanie do PSZOK, następujących frakcji odpadów z 
nieruchomości zamieszkałych: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i 
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

3. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych

4. Dopuszcza się oddawanie do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki przeterminowanych leków.

5. Zachęca się do  mycia opakowań po żywności i innych opakowań przeznaczonych do selektywnego 
zebrania, które uległy zabrudzeniu, przed złożeniem do worka/pojemnika

6. Zachęca się do zgniatania opakowań przed włożeniem do worka/pojemnika, jeśli rodzaj materiału na to 
pozwala

7. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób, aby 
uniemożliwić lub ograniczyć do nich dostęp osób trzecich

8. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości:

1) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z wyspecjalizowaną firmą 
posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością 
zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od 
ilości zużytej wody,

2) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie,
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3) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

§ 8. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz innych 
przepisów

Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów na terenie 
gminy, są zobowiązani do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych, właściwych dla Rejonu 6, w którym znajduje się Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie ze 
wskazaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 9. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, 
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 nadzoru.

3. Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie zwierzętom w razie potrzeby opieki weterynaryjnej

2) sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta: na klatkach schodowych, w windach i 
innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych, oraz na 
chodnikach, alejkach spacerowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku. Zebrane odchody 
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w 
komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów

3) zwierzęta mogące zagrażać osobom obcym, poza obejście posesji lub lokal mieszkalny należy 
wyprowadzać w sposób uniemożliwiający zachowanie się zwierząt ze szkodą dla ludzi i rzeczy ruchomych 
lub nieruchomych biorąc pod uwagę cechy osobnicze zwierzęcia oraz jego stan fizjologiczny

§ 10. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

2. Na pozostałych terenach zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te 
zwierzęta

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości 
lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory;

3. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m od granicy nieruchomości 
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 
sąsiednich

4. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania powstałych podczas prowadzenia 
chowu lub hodowli nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 
karmy lub ściółki, pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych

6. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 
przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązani są do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta

§ 11. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

1. Obowiązkową deratyzację na terenie Gminy Skarżysko-Kamiennej należy przeprowadzić na terenach:

1) zabudowy mieszkaniowej – 1 raz w kwartale roku

2) poza obszarami mieszkalnymi - 2 raz w roku
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2. Przeprowadzenie deratyzacji poza wskazanymi terminami w pkt. 1 , winno nastąpić w przypadku 
wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne.

§ 12. Postanowienia końcowe

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Prezydent Miasta Skarżyska-
Kamiennej, który może zwrócić się do Policji o pomoc przy przeprowadzeniu odpowiednich czynności 
kontrolnych.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28 listopada 2014r.,

niezbędna jest aktualizacja aktów prawa miejscowego uchwalonych na podstawie tejże ustawy, które

zachowują ważność nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Zdobyte w ciągu ponad 2 lat doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przemawia

również za zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów i korekty obowiązującego na terenie gminy

systemu gospodarki odpadami.

Wobec powyższego niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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