UCHWAŁA NR XXVI/256/2016
RADY GMINY ZAWOJA
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2016r., poz. 250 )
Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja jest aktem prawa
miejscowego.
§ 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia
01 października 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawoja
wraz z późniejszymi zmianami.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Pająk
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/256/2016
Rady Gminy Zawoja
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Zawoja
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
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, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
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.
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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.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250- z późn. zm.),
2. właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek
realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku przy czym:
-

na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy
do wykonawcy robót budowlanych;

- na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie
i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz
utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;
-

na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do
obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania
pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków
zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku
i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3
Id: 1EEE8C1F-2D50-4CF5-8F5C-A68D0782C2AB. Podpisany

Strona 3

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja

3. nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na
których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;
4. nieruchomościach wykorzystywanych

sezonowo

–

należy przez to

rozumieć

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5. nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne,

o których

mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki,
biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy oraz ośrodki kultury
i

sportu,

cmentarze,

zajezdnie

zbiorowej

komunikacji

pasażerskiej,

bazy

służb

komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady
przetwarzania i unieszkodliwiana odpadów, stacje kolei linowych i wyciągów narciarskich,
stoki narciarskie, boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz
turystyczne, place zabaw, posterunki policji i innych służb, strażnice straży pożarnych,
straży granicznych, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, przystanki
komunikacyjne, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone,
miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, przychodnie lekarskie
i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele i hostele, gospodarstwa
agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, nieobejmujące siedliska
części gospodarstw rolnych, lasy, obszary pokryte wodami, biura, sklepy, wszelkiego
rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.;
6. nieruchomościach dwufunkcyjnych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których
część zajmują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne,
dla których wysokość opłaty za gospodarowanie nimi obliczana jest zgodnie z zapisami art.
6j ust. 4 ustawy;
7. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
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8. odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO),
charakteryzującym się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie
mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, oraz części, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,
9. odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także
z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów
10. 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, wymienione w KPGO
pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3
ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
11. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych– rozumie się przez to frakcję
odpadów

pochodzących

w

gospodarstwach

domowych,

pochodzących

z remontów ;
12. odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy
o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.:
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki
pochodzące z domu;
13. odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów tj. odpady kuchenne, odpady
zielone, papier i makulaturę nieopakowaniową, opakowania z papieru i tektury, tekstylia,
zgodnie z treścią art.3 ust.1 pkt. 10 ustawy o odpadach
14. bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków,
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady
z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
5
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15. odpadach pozostałych (zmieszanych) – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie
poddane selektywnemu zbieraniu;
16. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych,
17. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
18. stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane
przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące
do

przyjmowania

nieczystości

ciekłych

dowożonych

pojazdami

asenizacyjnymi

z miejsc ich gromadzenia,
19. podmiotach uprawnionych –należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest
uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która nie ma obowiązku uzyskania
zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej, podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w sytuacji gdy gmina
nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany do rejestru działalności
regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c ustawy;
20. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć w szczególności: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzęta uznane za
nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych,
21. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć w szczególności świnie, owce,
kozy, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, norki, tchórzofretki, lisy,
ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
22. komunalnych

osadach

ściekowych

-

rozumie

się

przez

to

pochodzący

z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu
ścieków komunalnych.
23. zużyte baterie i zużyte akumulatory- zużyte baterie, zużyte akumulatory — baterie
i akumulatory będące odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
6
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r.

o

odpadach.

W

sprawach

dotyczących

postępowania

z

bateriami

i akumulatorami oraz ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami stanowiącymi
przynależność albo część składową sprzętu stosuje się przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
24. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to sprzęt stanowiący
odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
25. zużytym sprzęcie elektryczny i elektroniczny

pochodzącym z gospodarstw

domowych – rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze
względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje
się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany
zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa
domowe,
26. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie gminy, określający częstość ich odbierania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3
oraz art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
27. punktach

selektywnego

zbierania

–

należy

to

rozumieć

zgodnie

z

treścią

(art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Są to stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, łatwo dostępne
dla wszystkich mieszkańców. Punkty te umożliwiają mieszkańcom przekazanie odpadów,
które powstały w gospodarstwach domowych, punkty takie są prowadzone przez
przedsiębiorcę, który wygrał przetarg i podpisał umowę operatorską lub przez gminę.;
§ 3.
1. Regulamin obowiązuje:
a) właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie
Gminy Zawoja,
b) wykonawców robót budowlanych,
c) zarządców dróg publicznych
d) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
e) wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy,
7
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f)

organizatorów imprez,

g) podmioty uprawnione.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4.
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do ochrony środowiska przed odpadami
komunalnymi i nieczystościami ciekłymi powstającymi na terenie nieruchomości poprzez:
a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
b) zbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości,
c) podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie
nieruchomości

w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową

oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych: przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych,
d) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
e) pozbywanie

się

zebranych

na

terenie

nieruchomości

odpadów

komunalnych

oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami prawa,
f) zawarcie umowy z podmiotami uprawnionymi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych,
g) właściciele

nieruchomości,

którzy

nie

są

podłączeni

do

sieci

kanalizacyjnej,

są zobowiązani do niezwłocznego podpisania umów z uprawnionym podmiotem
na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika przydomowej
oczyszczalni ścieków.
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§ 5.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprzątania i oczyszczania chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.
2. Właściciele

nieruchomości

mają

obowiązek

odśnieżania

chodnika

graniczącego

z zabudowaniami po opadzie śniegu. Śnieg należy gromadzić na poboczu lub
na części chodnika graniczącego z jezdnią.
3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez usuwanie, niezwłocznie z budynków i ich części oraz urządzeń
użyteczności

publicznej,

sopli

i

nawisów,

śniegu

stwarzających

zagrożenie

dla

przechodniów.
4. Właściciele oznaczają nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287- z
późn. zm.), przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego
nieruchomości.
5. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w
miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań
usuwających

lub,

co

najmniej

ograniczających

śliskość

chodnika.

Zabrania

się

posypywania solą chodników. Dopuszcza się posypywanie popiołem swoich wyjazdów,
podjazdów z nieruchomości przez właścicieli.
6. Obowiązek utrzymywania skarp nasypów i wykopów poprowadzonych wzdłuż ciągów
komunikacyjnych w stanie wykoszonym.
7. Obowiązek umieszczania w razie potrzeby plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów
na urządzeniach do tego celu przeznaczonych.
8. Obowiązek dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób zgodny
z przepisami Prawo ochrony środowiska i prawa wodnego.
9. Obowiązek usuwania i przekazywania do punktu zbierania, zgodnie z wymogami ustawy o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów
mechanicznych oraz odpadów z pojazdów,
9
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§ 6.
1. Mycie pojazdów samochodowych przy użyciu środków chemicznych powinno się odbywać
w miejscach do tego celu przystosowanych tj. myjnie.
a) Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości pod warunkiem
odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po
uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona
na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub
gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady winny być gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust 1, 2 nie może naruszać praw
określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności
nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwa i zakłócać spokoju.

§ 7.
1. W celu wydzielenia ze strumienia odpadów jak największej ilości surowców wtórnych
na

terenie

gminy

wprowadza

się

selektywną

zbiórkę

odpadów

komunalnych,

zbiórkę

następujących

która odbywa się na następujących zasadach:
1.1 Właściciele

nieruchomości

prowadzą

selektywną

rodzajów

odpadów:
a) papieru i tektury / w tym opakowaniowych/
b) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych / w tym opakowaniowych/
c) szkła / w tym opakowaniowych/
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone-bioodpady
e) meble i odpady wielkogabarytowe,
f) przeterminowane leki
g) chemikalia
h) zużyte baterie i zużyte akumulatory,
i) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
10
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j) odpady budowlane i rozbiórkowe
k) zużyte opony
l) żużli i popiołów
m) odpady higieniczne
1.2 Ustala się kolory dla pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów:
a) Papier i tektura /w tym opakowaniowe / – niebieski
b) szkło /w tym opakowaniowe / - zielony,
c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe /w tym opakowaniowe/ –
żółty,
d) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone-bioodpady /w tym opakowaniowe /szary
e) odpady higieniczne - fioletowy
f) pozostałe odpady (zmieszane) - czarny
2. Do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki oraz odbioru
posegregowanych odpadów zobowiązane są uprawnione podmioty.
3. Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania z pojemników lub worków
do segregacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są podmiotowi uprawnionemu w workach, które
należy zamknąć przy pomocy taśmy oraz naklejki z kodem kreskowym identyfikującej
właściciela nieruchomości oraz odpady.
5. W celu zagospodarowywania jak największej ilości surowców wtórnych nakłada
się na wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy obowiązek segregacji
odpadów opakowaniowych.
6. Z

odpadów

opakowaniowych

posiadających

zakrętki

należy

je

odkręcić;

można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed
złożeniem do worka. Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych
i opakowań.
7. Odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników
i worków.
11
Id: 1EEE8C1F-2D50-4CF5-8F5C-A68D0782C2AB. Podpisany

Strona 11

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja

8. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez podmiot odbierający odpady, zgodnie
z harmonogramem.
9. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego
gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
10. Powstające

na

terenie

nieruchomości

odpady

komunalne,

w

tym

powstające

w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach, workach
na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne
gromadzenie odpadów niebezpiecznych, mebli i odpadów wielkogabarytowych i odpadów z
remontów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych
akumulatorów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i
ich

optymalne

przygotowanie

do

transportu

do

miejsc

dalszego

odzysku

lub

unieszkodliwiania. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do
odzysku i dalszego wykorzystania

tj. papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i

opakowań wielomateriałowych, szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady
zielone należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych
specjalnie pojemnikach i workach do segregacyjnej zbiórki odpadów komunalnych.
Odpady higieniczne należy tj. podpaski, pampersy, gazy itp. Należy wydzielać
i gromadzić w worku koloru fioletowego. Pozostałe odpady należy umieszczać
w workach lub pojemnikach koloru czarnego.
11. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach
do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji
opisane na pojemniku lub worku.
12. Odpady niebezpieczne należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych.
13. Odpady
na

medyczne

terenie

danej

lub

weterynaryjne,

nieruchomości

powstające

działalności

w

w

związku

zakresie

z

usług

prowadzeniem
medycznych

lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu
odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają
przepisy odrębne.
14. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy gromadzić w
sposób selektywny, odpady tego typu odbierane są podczas zbiórki tego sprzętu która
prowadzona jest 1 raz w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów powiadamia
12
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uprawniony podmiot na 7 dni przed planowaną akcją w sposób zwyczajowo przyjęty.
Odpady tego typu można również oddać u sprzedawców detalicznych i hurtowych przy
zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość
kupionego nowego sprzętu. Sprzedawcy detaliczni i hurtowi w takim przypadku są
obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu. Odpady tego typu można również
oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.
15. Przeterminowane i nie wykorzystane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach
ustawionych w ośrodkach zdrowia lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów na terenie
gminy.
16. Zużyte baterie i akumulatory – do pojemników znajdujących się w szkołach, urzędzie gminy
i innych placówkach lub w punktach selektywnej zbiórki odpadów. Świetlówki i żarówki
energooszczędne – do pojemników znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów. Zużyte baterie lub akumulatory przenośne należy przekazać do sprzedawców
detalicznych tego typu produktów, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2,
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych Zużyte baterie i akumulatory samochodowe należy przekazać sprzedawcy
detalicznemu tego rodzaju produktów lub podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie
wymiany zużytych baterii i akumulatorów samochodowych. Odpady tego typu można
również dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.
17. Odbiór

innych

odpadów

niebezpiecznych

(np.

opakowania

po

farbach,

kleje,

rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam,
środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,) będzie prowadzony
akcyjnie. O terminie i sposobie odbioru odpadów powiadamia uprawniony podmiot na 7 dni
przed planowaną akcją. Odpady tego typu można również dostarczać do punktów
selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.
18. Meble i odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów
komunalnych. Odpady tego typu odbierane są podczas zbiórki, która prowadzona jest 1 raz
w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów powiadamia uprawniony podmiot na 7 dni
przed planowaną akcją w sposób zwyczajowo przyjęty. Odpady winny być wystawiane do
uprzątnięcia tylko w terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru lub
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oddawane indywidualnie wyżej wymienionemu podmiotowi. Odpady tego typu można
również dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.
19. Odpady z budowy, remontów lub demontażu obiektów budowlanych prowadzonych
we własnym zakresie, gromadzone w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych
miejscach na nieruchomości przekazywać należy odbiorcy odpadów komunalnych
w indywidualnie uzgodnionych terminach lub zagospodarować we własnym zakresie np. w
celu utwardzania placów, parkingów i dróg dojazdowych (z wyłączeniem odpadów
zawierających

azbest

lub

inne

substancje

niebezpieczne).

W

przypadku

robót

budowlanych, remontowych lub demontażowych przeprowadzanych przez działające w tym
zakresie firmy, usunięcie i transportowanie odpadów z terenu nieruchomości, na której
prace te są realizowane, należą do obowiązków tej firmy. Odpady tego typu można również
dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.
20. Odpady w postaci żużlu i popiołu należy gromadzić selektywnie w oddzielnych
pojemnikach metalowych a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom.
21. Odpady z rodzaju opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz
przy zbiórce organizowanej 1 raz do roku.
22. Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków i budowli może być wykonywane tylko przez
wyspecjalizowaną firmę, posiadającą zezwolenie odpowiedniego organu. Przewóz
odpadów może odbywać się tylko wyspecjalizowanym transportem. Unieszkodliwianie
odpadów z azbestu może odbywać się jedynie na specjalnych składowiskach.
23. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest
obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, z
tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą
korzystać

z

przydomowego

kompostownika;

pozostali

właściciele

nieruchomości

przekazują podmiotowi uprawnionemu odpady ulegające biodegradacji w tym zielone w
workach/pojemnikach koloru szarego.
24. Właściciel

nieruchomości,

aby

móc

prowadzić

selektywną

zbiórkę

bioodpadów

do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi podając, że będzie wykorzystywał uzyskany
materiał dla własnych potrzeb lub w inny sposób.
14
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25. W sytuacji gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, odpady zmieszane, inne
gromadzone

selektywnie

pielęgnacyjnych

ogrodów,

lub

odpady

dla

ich

zielone

wytworzone

przekazania

muszą

na

skutek

zostać

zabiegów

załadowane

do większego pojemnika, właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek
odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik w urzędzie gminy lub u firmy odbierającej
odpady, który z kolei powinien dostarczyć go w terminie 48 godzin.
26. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie
podmiotowi uprawnionemu w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe,
należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten
przyjmuje odpady na zasadach opisanych wyżej, a więc poza niektórymi odpadami
budowlano-remontowymi, nieodpłatnie; do punktu odpady należy dowieźć własnym
transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania
dostępne są na stronie internetowej gminy www.zawoja.ug.pl
Rozdział III
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach, liczby osób
korzystających z tych pojemników.
§ 8.
1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane
pojemniki o pojemności: 40 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1 100 litrów, 2 200 litrów,
5000litrów, 7000 litrów oraz worki o pojemności 40 litrów, 60 litrów, 80 litrów.
2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego:
2.1. Przed

szkołami, urzędami itp. - zestawy pojemników do gromadzenia odpadów

opakowaniowych;
a) pojemnik koloru szarego – odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone o pojemności minimum 120l
15
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b) pojemnik koloru żółtego - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
- o pojemności minimum 120l
c) pojemnik koloru zielonego – szkło - o pojemności minimum 120l
2.2. Wielkość

pojemnika

na

odpady

komunalne

przeznaczonego

do

ustawienia

na chodnikach, wzdłuż dróg publicznych, na przystankach autobusowych, parkingach,
placach nie może być większa niż 40 litrów. Pojemniki powinny mieć zadaszenie.
3. Przy

uwzględnieniu

średniej

ilości

odpadów

komunalnych

wytwarzanych

w gospodarstwach domowych i w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych
pojemników oraz przy co dwutygodniowym odbiorze odpadów ustala się minimalną
pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych od:
3.1. z nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na frakcje odpadów zbieranych selektywnie (tj.
szkło lub tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe lub odpady
komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone),
b) 6 szt. worka na odpady pozostałe/zmieszane o pojemności 80 litrów,
c) po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych
w sposób selektywny (papier i tektura; tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone ) - o
pojemnościach 40 i 60 litrów,
3.2. nieruchomości zamieszkałe kolejno przez 2, 3, 4 itd. osoby
a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów -na frakcje odpadów zbieranych selektywnie (tj.
szkło lub tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe lub odpady
komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone),
b) na każdą kolejną osobę po 6 szt. worka na odpady pozostałe/zmieszane
o pojemności 80 litrów,
c) na każdą kolejną osobę po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów
odbieranych w sposób selektywny (papier i tektura; tworzywa sztuczne, metale i
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady
zielone) - o pojemnościach 40 i 60 litrów,
3.3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady
komunalne są nań wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą,
16
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kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzającymi cmentarzami, zobowiązani są
dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając
następujące normatywy:
a) zakłady drzewne, warsztaty stolarskie - 15 l na każdego pracownika, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 60 l
b) zakłady mechaniczne - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l
c) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi
niżej – 15 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l
d) dla szkół wszelkiego typu– 2,5 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
e) dla żłobków i przedszkoli – 2,5 l na każde dziecko i pracownika;
f) dla lokali handlowych
- / branża spożywcza /– 30 l/m-c na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
-

branża

/

przemysłowa/–

15

na

l/m-c

każde

10

m²

pow.

całkowitej,

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l na lokal;
g) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l/m-c na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
h)

dla

lokali

–

gastronomicznych

8

l/m-c

na

jedno

miejsce

konsumpcyjne,

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l;
i)

dla

ulicznych

punktów

szybkiej

konsumpcji

–

co

usługowych

i

produkcyjnych

najmniej

jeden

pojemnik

o pojemności 120 l;
j)
do

dla

zakładów

pomieszczeń

rzemieślniczych,
biurowych

i

socjalnych

–

15

l

na

w

odniesieniu

każdego

pracownika,

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l
k) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. / bez prowadzonego wyżywienia /
- 15 l na jedno łóżko
l) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. / z wyżywieniem / - 20 l na jedno łóżko
m)

gospodarstwa

agroturystyczne,

kwatery

prywatne

-

10

l

na

jedno

łóżko,

co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80l.
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n) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez
część roku- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80l
4. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 3.3 odbiera się po jednym worku z folii LDPE na
odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych w sposób selektywny (papier i tektura;
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne
ulegające biodegradacji i odpady zielone) - o pojemnościach 40 i 60 litrów.
5. Rada Gminy w formie uchwały ustala roczne górne stawki opłat, jakie właściciele
nieruchomości będą ponosić za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
6. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel
nieruchomości w porozumieniu z podmiotem uprawnionym.
7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we
właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania
ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.
8. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla
ich użytkowników i pracowników podmiotów uprawnionych w sposób nie powodujący
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki i worki powinny być ustawione w
granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego
wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów
samochodowych oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej,
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
9. Właściciel

nieruchomości,

na

której

będzie

organizowana

impreza

masowa,

ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się
odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz
w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób uczestniczących w imprezie;
właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na
dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.
10. Zobowiązuje się właścicieli sklepów spożywczych, kiosków, punktów gastronomicznych do
ustawienia pojemników przed użytkowanymi lokalami z jednoczesnym zapewnieniem ich
opróżniania.
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Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia
oraz niedopuszczania do ich przepełnienia i wydostania się na powierzchnię terenu.
Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
a) z pojemników, worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów w regularnych
odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie -

nie rzadziej niż dwa raz na

miesiąc,
b) z pojemników, worków przeznaczonych dla odpadów zmieszanych w regularnych
odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie -

nie rzadziej niż dwa razy

na miesiąc,
c) z pojemników na żużle i popioły z kotłów paleniskowych – co dwa tygodnie w okresie
zimowym / od października do kwietnia /, raz na miesiąc w okresie letnim / od maja do
września /.
d) z koszy ulicznych, w parkach, na parkingach, placach itp. w regularnych odstępach czasu
uniemożliwiających ich przepełnienie - nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresach letnich
od czerwca do września - nie rzadziej niż dwa raz na tydzień.
e) ze zbiorników bezodpływowych w trybie uniemożliwiającym ich przepełnienie - nie rzadziej
niż 2 razy na rok, przy minimalnym wskaźniku nagromadzenia ścieków 5 m3/osobę *rok.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych. Dowody uiszczenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
należy przechowywać przez okres roku. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z
nieczystości ciekłych i osadników przydomowych oczyszczalni z osadów ściekowych
odbywa się na podstawie zamówienia/zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Częstotliwość

opróżniania osadów
19
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ściekowych z osadników przydomowych oczyszczalni wynika z ich instrukcji eksploatacji. Z
uwagi na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem zamówienie musi być
zrealizowane przez podmiot uprawniony w okresie 3 dni od daty złożenia.
f) w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do wystawiania pojemników, worków, worków w
dniu wywozu odpadów, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, przed wjazd na posesje
lub inne uzgodnione miejsce.
3. Dopuszcza się dostarczanie odpadów do punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych na
terenie Gminy Zawoja.
4. Dopuszcza się możliwość wejścia pracownika podmiotu uprawnionego na teren
nieruchomości, w celu odebrania odpadów komunalnych i opróżnienia zbiorników
bezodpływowych.
§ 10.
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest
zobowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania winny być kierowane do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Odpady

komunalne

wysegregowane

winny

być

kierowane

do

instalacji

do przetwarzania, odzysku.
4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości
płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maja obowiązek natychmiast usunąć.
5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów,
aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras
i w terminach wyznaczonych harmonogramem. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
podmiot

uprawniony

ma

obowiązek

tak

zorganizować,

aby nie

zagrażały one

bezpieczeństwu ruchu drogowego.
6. Podmiot uprawniony ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli

nieruchomości,

obejmujące

niesegregowane

odpady

komunalne,

jest
20
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obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów
komunalnych,

w

tym

powstających

w

gospodarstwach

domowych

odpadów

wielkogabarytowych, odpadów z remontów i odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i
zużytych akumulatorów, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Rozdział V
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu odpadami

§ 11.
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska:
do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazanych

do

składowania,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
2. Obowiązek ten realizuje podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych z
terenu gminy, który został wybrany w drodze przetargu publicznego
3. Zmieszane

odpady

komunalne,

odpady

zielone

i

inne

bioodpady

zebrane

z terenu Gminy Zawoja, należy przekazywać do regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych wyznaczonej dla Regionu Południowego gospodarki odpadami,
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
4. Odpady ulegające
w zabudowie

biodegradacji,

powstające

jednorodzinnej, powinny być

w pierwszej kolejności wykorzystywane

w gospodarstwach

Domowych

w miarę

możliwości

istniejących

przez mieszkańców we własnym zakresie

poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
5. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania,
obejmujące:
a) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej
gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami
prawnymi w tym zakresie,
21
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b) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw
domowych na obszarze całej gminy,
c) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 12.
1 Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności
nie pozostawienia ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym wydostanie się
z niego.
2 Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych
zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości /hałas lub odory/ dla osób znajdujących się
w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
3 Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
a) na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast
psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić

zagrożenie dla ludzi,

mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
b) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Zawoja na utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych
za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
c) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami,
d) nie wprowadzanie psów i zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej
i obsługi ludności,
e) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci oraz wydzielonych kąpielisk,
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f) usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez zwierzęta domowe na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych oraz na obiektach i terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego,
g) czytelne

oznakowania

nieruchomości,

tabliczka

z

napisem

„uwaga

pies”

w widocznym miejscu informacją o znajdującym się w niej psie .
4. Zwolnienie psów i innych zwierząt domowych od stałego dozoru jest dozwolone wyłącznie
na terenie nieruchomości właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony,
uniemożliwiając jego opuszczenie.
5. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą
koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.
6. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:
a) osób posiadających zwierzęta
b) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,
c) gmina w odniesieniu do pozostałych terenów.
Martwe zwierzęta winny być usuwane zgodnie z prawem przez uprawnione podmioty.
7. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna
uchwała Rady Gminy w Zawoi w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja”.
Rozdział VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 13.
1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa
jednorodzinnego nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić
to

w

sposób

jak

najmniej

uciążliwy,

nie

stanowiący

niebezpieczeństwa

dla użytkowników dróg publicznych.
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3. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych od granicy nieruchomości w taki sposób,
aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
4. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli, winny być gromadzone
w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
5. Zabrania się mieszania gnojówki i gnojowicy z nieczystościami ciekłymi powstającymi
wyniku bytowania mieszkańców nieruchomości.
6. Martwe zwierzęta winny być usuwane zgodnie z prawem przez odpowiednie podmioty.
Rozdział VIII
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 14.
1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.
2.

W

przypadku

zagrożenia

epidemiologicznego

wywołanego

plagą

szczurów,

Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji w obrębie budynków na terenie Gminy Zawoja.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
4. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
a) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia,
b) w terminie jesiennym od dnia 1 września do 30 września.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 15.
1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, na terenie gminy
zabrania się:
a) wysypywania i składowania odpadów komunalnych poza miejscami przeznaczonymi
do ich gromadzenia,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych do gleby i wód powierzchniowych,
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c) utylizacji odpadów niebezpiecznych poprzez ich spalanie na terenie nieruchomości
i poza nią oraz w instalacjach grzewczych budynków.
d) indywidualnego wywożenia odpadów stałych i ciekłych.
e) zakopywania padłych zwierząt.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze
grzywny, na zasadach określonych w art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
3. Nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości, obowiązków wymienionych
w Regulaminie sprawuje Wójt Gminy Zawoja - poprzez uprawnionych pracowników.

Przewodniczący Rady
Jerzy Pająk
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