UCHWAŁA NR XXVIII/390/13
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice
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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - po
zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala,
co następuje:
Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice
w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz 391 z późn. zm.).
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy
Niepołomice, określający częstotliwość ich odbierania;
2) kompostowniku – należy przez to rozumieć specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów
organicznych, których lokalizacja powinna spełniać wymogi określone w § 36 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.);
3) mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie nieruchomości,
stosownie do art. 2 lit. D rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań;
4) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz 391
z późn. zm.);
5) nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości w rozumieniu art. 46¹ ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
6) odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną
z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek – gruz budowlany;
7) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21);
8) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję
odpadów o cechach niebezpiecznych, wymienionych w grupie 20 katalogu odpadów określonego
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr
112, poz. 1206);
9) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 683 z późn.
zm.);
10) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21);
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11) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych
odpady, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone
w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (do odpadów wielkogabarytowych
nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego);
12) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21);
13) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady zmieszane w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21);
14) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru
działalności regulowanej, który na podstawie wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór lub
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
15) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r., poz 391 z późn. zm.) - z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy;
16) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną w rozumieniu § 3 pkt
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
17) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, o której mowa w § 3 pkt
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
18) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U.
z 2012 r., poz 391 z późn. zm.);
19) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć wyselekcjonowany z odpadów
komunalnych kompletnie zużyty sprzęt w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.);
20) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
21) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
22) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 133,
poz. 921 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiadające wymogom określonym w regulaminie pojemniki i worki
dostarczone przez przedsiębiorcę, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania ich przy użyciu
przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniającej wymagania określone w przepisach odrębnych lub rolniczego
ich wykorzystania;
3) zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie, w sposób polegający na:
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a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób
opisany w §7 niniejszego regulaminu,
b) zbieraniu odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie
uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w rozdziale trzecim niniejszego
regulaminu,
a) systematycznym, zapobiegającym zaleganiu, zbieraniu i uprzątaniu odpadów z powierzchni nieruchomości
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i z wnętrza budynków,
b) zamiataniu, koszeniu, grabieniu, zmywaniu itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości zabudowanych
lub przeznaczonych pod zabudowę, mającym na celu utrzymanie ich należytego stanu sanitarno –
higienicznego,
c) utrzymywaniu czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w ich
liniach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach,
w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na których obiekty te są
zlokalizowane,
d) utrzymywaniu w czystości nieruchomości niezabudowanych, niebędących nieruchomościami rolnymi ani
obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z poźn. zm.), jak również obszarami leśnymi, gruntami pod wodami, lub
obszarami, na których wydobywane, są kopaliny poprzez regularne wykaszanie pokrywającej je roślinności,
e) przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych w terminach
wyznaczonych harmonogramem doręczonym właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę oraz
dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.
4) uwzględniania w trakcie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i zabiegów
związanych z utrzymaniem czystości i porządku, innych przepisów obligujących do:
a) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
b) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, (w
wypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej) które może być wykorzystywana zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033
z poźn. zm.),
c) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.),
d) likwidowania śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych,
zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27
października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na
drogach publicznych ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960),
e) spalania pozostałości roślinnych, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
z poźn. zm.),
f) rezygnacji z wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi stosownie
do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 145).
§ 4. Zabrania się:
1) spalania odpadów komunalnych na całym obszarze gminy;
2) zakopywania padłych zwierząt poza grzebowiskami;
3) malowania (np. graffiti) poza wyznaczonymi do tego celu ścianami obiektów budowlanych;
4) niszczenia lub uszkadzania pojemników do zbierania odpadów, urządzeń (obiektów) przeznaczonych do
umieszczania reklam i ogłoszeń, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;
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5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam lub nekrologów;
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni podjazdów itp.
§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego polegającego na uprzątaniu niezwłocznie po opadach
atmosferycznych powstałego: błota, śniegu, lodu z powierzchni części nieruchomości pełniących funkcje
komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu
pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika
nie powodując zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, tak by mogły je usunąć służby utrzymujące w stanie
czystości jezdnię.
§ 6. 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących
miejscach:
1) na terenie nieruchomości, która nie służy do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to
na utwardzonej ich części przy pomocy czystej wody lub środków ulegających biodegradacji; ścieki nie mogą
być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie,
jeżeli:
1) dotyczy drobnych napraw;
2) nie prowadzi do zanieczyszczania środowiska;
3) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;
4) powstające podczas naprawy odpady gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych;
§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) prowadzenie selektywnego zbierania dotyczy następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) przeterminowanych leków i chemikaliów,
c) zużytych baterii i akumulatorów,
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
g) zużytych opon,
h) odpadów zielonych,
i) papieru i tektury,
j) szkła bezbarwnego i kolorowego,
k) tworzywa sztucznego typu PET,
l) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
m) metali,
n) odpadów niebezpiecznych, w szczególności opakowań zawierających resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowań
po aerozolach oraz opakowań po środkach ochrony roślin;
2) odpady, o których mowa w pkt 1, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów zbieranymi selektywnie;
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3) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca, a właściciele
mają obowiązek odebrać je i zgodnie z przeznaczeniem używać;
4) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;
5) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po
zgnieceniu, tak by odpady zachowały zmniejszoną objętość;
6) selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy związać lub zakleić
taśmą klejącą;
7) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiane są w miejscach określonych
w § 12 ust. 3-4 bez umieszczania ich w workach;
8) zużyte opony należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktu wymiany opon – zakładów
wulkanizacyjnych. Opony można również przekazywać we własnym zakresie do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) zużyte akumulatory z pojazdów samochodowych, należy przekazywać podczas zakupu nowych w placówkach
handlowych lub w stacji obsługi pojazdów lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie
zbierania tego rodzaju odpadów. Zużyte baterie i akumulatory (mało gabarytowe typu paluszki lub guzikowe)
należy przekazywać do placówek handlowych (o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 prowadzących
sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w oznakowanych pojemnikach). Odpady można
również we własnym zakresie przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
10) wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie przedsiębiorcy
w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów we własnym zakresie; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin
jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy;
11) zebrane w wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z drzew rosnących wzdłuż ulicy należy zebrać do
worków i zgromadzić na chodniku w miejscu nieutrudniającym korzystanie z niego;
12) przeterminowane leki, można również zwrócić bezpłatnie do wyznaczonych aptek;
13) dopuszcza się aby odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone w postaci liści i traw, zbierać i gromadzić
w przydomowych kompostownikach, z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący
uciążliwości dla otoczenia;
14) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – gruz budowlany, należy dostarczyć do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych we własnym zakresie;
15) odpady niebezpieczne (w szczególności opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowań po aerozolach)
należy przekazywać we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, z tym zastrzeżeniem że opakowania po środkach ochrony roślin należy przekazywać do
placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich
w oznakowanych pojemnikach.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy Niepołomice to:
a) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l;
b) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;
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c) worki;
d) kontenery przeznaczone na odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe o pojemności od 1100 l do
10000 l;
2) podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu danej nieruchomości
służą wskaźniki nagromadzenia odpadów – normy określające minimalną ilość i pojemność pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w zależności od funkcji obiektów, z zastrzeżeniem, o którym mowa
w pkt 3:
a) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób: jeden pojemnik o pojemności 120 l,
b) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób: dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden
pojemnik o pojemności 240 l,
c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób: dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden
pojemnik o pojemności 240 l oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 3 osoby
e) zarządcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej lub reprezentujący wspólnoty mieszkaniowe
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod
uwagę normatywy, o których mowa w lit. a-c;
f) dla obiektów użyteczności publicznej:
Obiekt:

Jednostka:

Wskaźnik:

Obiekty edukacyjne - szkoły

Mg/osoba/rok

0,38

Obiekty użyteczności publicznej

Mg/pracownika/rok

0,43

Żłobki

Mg/miejsce/rok

0,63

Przedszkola

Mg/dziecko/rok

0,63

Lokale gastronomiczne (wraz z ogródkami przylokalowymi)

Mg/pracownika/rok

6,36

Lokale handlowe

Mg/pracownika/rok

2,7

Handel artykułami spożywczymi

Mg/pracownika/rok

6,36

Pozalokalowe punkty handlowo-usługowe (w tym handel uliczny i obwoźny),
pozalokalowe punkty gastronomiczne

Mg/pracownika/rok

4,7

Targowiska

Mg/m2/rok

0,025

Zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe

Mg/pracownika/rok

0,43

Hotele i inne obiekty noclegowe

Mg/miejsce/rok

0,45

Cmentarze

Mg/ha/rok

70

Pozostałe obiekty niezamieszkałe

Mg/pracownika/rok

0,43

3) podstawę obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu danej nieruchomości
stanowić może również rzeczywista ilość odpadów, o ile jest większa od ilości ustalonej w pkt 2;
4) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:
a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – składane są do worków i pojemników
w kolorze brązowym;
b) odpady opakowaniowe (szkło, plastik, papier i tektura, metale) w zabudowie jednorodzinnej składane są do
odrębnych worków:
- tworzywa sztuczne i metale – worki w kolorze żółtym,
- szkło bezbarwne i kolorowe - worki w kolorze zielonym,
- papier, tektura - worki w kolorze niebieskim,
- odpady ulegające biodegradacji - worki w kolorze brązowym,
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c) odpady opakowaniowe (szkło, plastik, papier i tektura, metale) w zabudowie wielorodzinnej składane są do
odrębnych worków lub pojemników:
- tworzywa sztuczne i metale – w kolorze żółtym,
- szkło bezbarwne i kolorowe – w kolorze zielonym,
- papier, tektura – w kolorze niebieskim,
- odpady ulegające biodegradacji – w kolorze brązowym,
5) nieruchomość, na której odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, powinna być zaopatrzona
(oprócz pojemników, o których mowa w pkt 2) w worki z folii LDPE o pojemności od 90 l do 160 l w liczbie:
a) po jednym worku na każdą frakcję odpadów - jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób,
b) po dwa worki na każdą frakcję odpadów - jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 4 do 6 osób,
c) po dwa worki na każdą frakcję odpadów oraz dodatkowo jeden worek na każde kolejne 3 osoby - jeżeli
nieruchomość zamieszkuje powyżej 6 osób, chyba że nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej zostanie
zaopatrzona w pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny o pojemności dostosowanej przez
zarządców tych nieruchomości lub reprezentujący wspólnoty mieszkaniowe do liczby mieszkańców i cyklu
wywozu;
6) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo tam przebywających, w taki sposób by
opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie
przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób
zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków określonego w przepisach odrębnych.
§ 9. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
w miejscach i na drogach publicznych:
1) prowadzący handlową działalność gospodarczą zobowiązani są ustawić w miejscach publicznych oraz
odpowiednio przed sklepami pojemniki przeznaczone na odpady – o pojemności od 30 l do 70 l –
w widocznym, dostępnym miejscu nie powodującym utrudnień w ruchu pieszym i kołowym;
2) liczba koszy ulicznych jest uzależniona od potrzeb wynikających ze stopnia natężenia ruchu pieszego. Kosze,
o których mowa – o pojemności od 30 l do 70 l, powinny być ustawione w miejscach nie powodujących
utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.
§ 10. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji
urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych mającej na celu utrzymanie ich
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, obejmują:
1) zakaz gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla,
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek
farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności
gospodarczej;
2) zakaz spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów;
3) zakaz wrzucania do pojemników na papier i tekturę opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem,
cementem;
4) zakaz wrzucania do pojemników na opakowania szklane: ceramiki (porcelany, naczyń typu arcoroc, talerzy,
doniczek); luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła
budowlanego, szyb samochodowych;
5) zakaz wrzucania do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych: tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach
i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;
6) zakaz odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych (w tym także odsiąków z obornika) do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
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§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania określone w § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690).
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli odbywa się poprzez ich umieszczenie
w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebrane ich przez przedsiębiorcę.
3. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości;
właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie wynikającym z harmonogramu wystawić je przed wejściem na
teren nieruchomości lub pozostawić je wewnątrz ogrodzenia w otwartym miejscu dostępnym z ulicy usytuowanym
nie dalej niż 5 metrów od niej.
4. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych
pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków.
5. Ustala się minimalną częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady zmieszane:
a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu,
c) ogródki działkowe – 1 raz w miesiącu,
d) żłobki, przedszkola, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, lokale gastronomiczne, lokale handlowe,
przychodnie, hotele i inne obiekty noclegowe, zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe – 2 razy
w miesiącu,
e) targowiska – 2 razy w tygodniu,
f) cmentarze 2 razy w miesiącu,
g) kosze – 2 razy w tygodniu,
h) podmioty prowadzące działalność handlowo-usługową lub gastronomiczną poza lokalami obowiązane są do
codziennie przekazywać odpady komunalne do wskazanego pojemnika na odpady zmieszane oraz do
najbliższego pojemnika na odpady gromadzone selektywnie,
i) pozostałe nieruchomości – 1 raz w miesiącu.
2) odpady zbierane selektywnie:
a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu,
c) z pozostałych nieruchomości – 1 raz w miesiącu;
3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku;
4) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe – w miarę potrzeb według zgłoszeń właścicieli nieruchomości;
5) odpady niebezpieczne – 2 razy w roku.

Id: 63F2CB7F-E02B-47BB-8510-FF97F28F0CE0. Podpisany

Strona 8

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe są
zobowiązani do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników z taką częstotliwością, aby
nie powodować ich przepełnienia. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać
ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do miejskiej sieci
wodociągowej – ilości zużytej wody, określonej w przepisach określających przeciętne normy zużycia wody.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do
zapewnienia usuwania szlamów ze zbiorników z częstotliwością zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni.
3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości ciekłych pracownicy
przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiastowo usunąć.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport
nieczystości ciekłych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz oznaczyć swoje pojazdy
znakami identyfikacyjnymi.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. Celem osiągnięcia wymagań określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami wprowadza się
następujące kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na terenie gminy:
1) intensyfikacja edukacji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii
informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie;
2) wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk energii zawartej w odpadach w procesach
termicznego i biochemicznego ich przekształcania;
3) wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów dla zapewnienia skutecznej egzekucji prawa.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2) sprawowania nad zwierzętami domowymi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez
dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania;
3) nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych oraz
terenów zielonych i sportowych położonych na obszarze posesji będących w zarządzie szkół, przedszkoli
i żłobków;
4) nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do
urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek
kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zabezpieczenia terenu
nieruchomości przed wydostawaniem się z niej zwierzęcia;
5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich
w koszach przeznaczonych do tego celu, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na
terenie nieruchomości przeznaczonych na odpady niesegregowane;
6) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym.
3. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący usługę
przewozu.
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4. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności pajęczaki, gady, płazy, ptaki w lokalach mieszkalnych
lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
5. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez
gminę, poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
2) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu;
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim,
tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
4) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
5) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich uciążliwości związanej z emitowaniem hałasu lub odoru.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie istniejącej zabudowy wielorodzinnej
w systemie fermowym.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku
pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku w terminach od dnia 15 kwietnia do dnia
15 maja i od dnia 15 października do dnia 15 listopada dotyczy terenów altan śmietnikowych, korytarzy
piwnicznych, budynków wielorodzinnych, obiektów i magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa,
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, obiektów oczyszczalni ścieków oraz punktów
przeładunkowych odpadów komunalnych.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta
i Gminy Niepołomice.
2. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu określa art. 10 ust. 2a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz.
391 z późn. zm.) .
§ 19. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/384/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice.
§ 20. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XLV/599/2006 Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
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§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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