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UCHWAŁA NR XXII/201/2012
RADY GMINY IGOŁOMIAWAWRZEŃCZYCE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Igołomia  Wawrzeńczyce 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2012  r.  poz.  391  z późn.  zm.)  oraz  art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.),  a także  po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie 

Rada Gminy Igołomia  Wawrzeńczyce uchwala: 

§ 1. Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  gminy  Igołomia  –  Wawrzeńczyce,  stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/33/2007 Rady Gminy Igołomia  Wawrzeńczyce z dnia 30.01.2007 r. w sprawie 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  gminy  IgołomiaWawrzeńczyce  (Dz.  Urz. Woj. Małop. 
z 2007r Nr 141, poz. 1001). 

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/201/2012

Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce

z dnia 29 listopada 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa  się  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  Gminy  Igołomia
Wawrzeńczyce, a w szczególności: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

3) częstotliwość  i sposób pozbywania się odpadów komunalnych  i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2. Regulamin  obowiązuje  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 3. 1. Pojęcia podstawowe: 

1) ustawa  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z dnia  13 września  1996  roku  o utrzymaniu  czystości  i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); 

2) WPGO – Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego; 

3) odpady  komunalne    rozumie  się  przez  to  odpady  powstające w gospodarstwach  domowych,  z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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; 

4) odpady komunalne wielkogabarytowe  odpady komunalne,  które  nie mogą być umieszczone,  ze względu na 
swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach na odpady; 

5) odpady  ulegające  biodegradacji    rozumie  się  przez  to  odpady,  które  ulegają  rozkładowi  tlenowemu  lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

6) odpady  zielone    rozumie  się  przez  to  stanowiące  części  roślin  odpady  komunalne  pochodzące  z pielęgnacji 
terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów; 

7) odpady  opakowaniowe    należy  przez  to  rozumieć  powstające  w gospodarstwach  domowych,  jednostkach 
handlowych,  biurach,  miejscach  użyteczności  publicznej  i przedsiębiorstwach  odpady  opakowań 
jednostkowych, zbiorczych i transportowych; 

8) odpady  niebezpieczne    odpady  niebezpieczne w rozumieniu  art.  3 ust.  2 ustawy  z dnia  27  kwietnia  2001  r. 
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), 

9) nieczystości  ciekłe    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 jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 

10) zbiorniki bezodpływowe  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 jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 
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11) stacje zlewne  stacje zlewne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 

12) selektywne  zbieranie    rozumie  się  przez  to  zbieranie,  w ramach  którego  dany  strumień  odpadów,  w celu 
ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi 
samymi właściwościami i takim samym charakterem; 

13) pojemnik    należy  przez  to  rozumieć  także,  worki,  kosze  uliczne,  kontenery  służące  do  gromadzenia 
odpadów; 

14) przedsiębiorca    należy  przez  to  rozumieć  zakład  lub  przedsiębiorstwo  w rozumieniu  odpowiednich 
przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od  właścicieli  nieruchomości,  bądź  posiadającego  wydane  przez  Wójta  Gminy  IgołomiaWawrzeńczyce 
zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu 
nieczystości ciekłych; 

15) umowa  umowa zawarta pomiędzy gminą a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na odbieranie lub 
odbieranie  i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych,  o której  mowa  w art.  6f  ust.  1 ustawy  z dnia  13 
września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2012  r.  poz.  391 
z późn. zm.), 

16) właściciel nieruchomości  należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz 
jednostki  organizacyjne  i osoby  posiadające  nieruchomości  w zarządzie  lub  użytkowaniu,  a także  inne 
podmioty władające nieruchomością, 

17) nieruchomości zamieszkałe   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, nocuje, przechowuje majątek, itd.; 

18) nieruchomości  niezamieszkałe  –  należy  przez  to  rozumieć  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w szczególności: 
urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, restauracje, sklepy, zakłady 
produkcyjne i usługowe, itp.; 

19) wytwórca odpadów  rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie 
odpadów  oraz  każdego,  kto  przeprowadza wstępne  przetwarzanie, mieszanie  lub  inne  działania  powodujące 
zmianę  charakteru  lub  składu  tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku  świadczenia  usług 
w zakresie  budowy,  rozbiórki,  remontu  obiektów,  czyszczenia  zbiorników  lub  urządzeń  oraz  sprzątania, 
konserwacji  i napraw  jest  podmiot,  który  świadczy  usługę,  chyba  że  umowa  o świadczenie  usługi  stanowi 
inaczej; 

20) zbieranie  odpadów    rozumie  się  przez  to  każde  działanie,  w szczególności  umieszczanie  w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

21) zwierzęta  domowe  –  należy  przez  to  rozumieć  zwierzęta  tradycyjnie  przebywające  wraz  z człowiekiem 
w jego  domu  lub  innym  odpowiednim  pomieszczeniu,  utrzymywane  przez  człowieka  w charakterze  jego 
towarzysza,  a w  szczególności  psy,  koty,  ptaki  egzotyczne,  chomiki,  świnki morskie,  ryby,  żółwie  oraz  inne 
zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych; 

22) zwierzęta  gospodarskie    zwierzęta  gospodarskie w rozumieniu  art.  2 ust.  1 pkt  1 ustawy z dnia 29  czerwca 
2007  r. o organizacji hodowli  i rozrodzie  zwierząt gospodarskich  (Dz. U. z 2007  r. Nr 133, poz. 921 z późn. 
zm.), 

23) chów zwierząt – należy przez to rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 
tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania. 

2. W  sprawach  dotyczących  utrzymania  zwierząt  stosuje  się  przepisy  ustawy  z dnia  21  sierpnia  1997  r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.). 
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3. Zasady  postępowania  i gospodarowania  odpadami  komunalnymi  w szczególności  zbieranie,  odbiór, 
transport,  odzysk  i unieszkodliwianie,  muszą  być  prowadzone  zgodnie  z Planem  Gospodarki  Odpadami 
Województwa Małopolskiego. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących 

do użytku publicznego 

§ 4. 1. Właściciele  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  IgołomiaWawrzeńczyce  zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1) utrzymywanie  pojemników,  służących  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych,  w odpowiednim  stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) gromadzenie odpadów tylko w przeznaczonych do tego celu pojemnikach; 

3) selektywne zbieranie odpadów komunalnych w sposób określony w niniejszym Regulaminie; 

4) przekazywanie  odpadów  zarówno  zebranych  selektywnie,  jak  i niesegregowanych  odpadów  komunalnych 
w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

5) w  przypadku  każdej  nieruchomości,  której  użytkowanie  powoduje  powstawanie  ścieków,  zaopatrzenie  tejże 
nieruchomości  w instalację  odprowadzającą  ścieki  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej;  dopuszcza  się 
wyposażenie  nieruchomości  w przydomową  oczyszczalnię  ścieków  bytowych  lub  zbiornik  bezodpływowy 
nieczystości  ciekłych  w przypadkach  określonych  w art.  5 ust.  1 pkt  2 ustawy  z dnia  13  września  1996  r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); 

6) obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania 
jej do eksploatacji za wyjątkiem nieruchomości posiadającej przydomową oczyszczalnie ścieków; 

7) gromadzenie  oraz  pozbywanie  się  zebranych  nieczystości  ciekłych  w sposób  zgodny  z przepisami  ustawy 
i przepisami odrębnymi; 

8) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy; 

9) gromadzenie  obornika  i płynnych  odchodów  zwierzęcych  na  terenie  gospodarstwa  rolnego  w sposób 
i miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 147 poz. 1033); 

10) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia; 

11) usuwanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w wyniku prowadzonych prac remontowych, 
konserwacyjnych, modernizacyjnych, itp., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, pkt. 15, 7, 11 na terenie budowy, należy wykonawcy 
robót budowlanych. 

3. Właściciele  nieruchomości  posiadający  zbiorniki  bezodpływowe  lub  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków 
zobowiązani  są  do  zgłaszania  ich  do  odpowiedniej  ewidencji  prowadzonej  przez  Gminę,  w celu  kontroli 
częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

§ 5. 1. Każda  nieruchomość,  na  której  wytwarzane  są  odpady  komunalne,  jest  miejscem  prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. 

2. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących rodzajów odpadów: 

1) papieru i tektury, 

2) szkła, 

3) tworzyw sztucznych, 

4) metali, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) ulegających biodegradacji, 

7) wielkogabarytowych, 
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8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

9) zużytych opon, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) zużytych baterii i akumulatorów, 

12) innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. 

3. Zaleca się selektywne zbierane odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości 
poprzez ich kompostowanie i wykorzystywanie we własnym zakresie. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu,  lodu  i innych zanieczyszczeń 
z chodników  położonych  wzdłuż  nieruchomości,  przy  czym  za  taki  chodnik  uznaje  się  wydzieloną  część  drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

2. Uprzątnięcie błota,  śniegu,  lodu  i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się w sposób niezwłoczny,  tak 
aby nie utrudniać ruchu pieszych. 

3. Uprzątnięte  z chodnika  błoto,  śnieg  i lód  należy  składać  w sposób  nie  utrudniający  ruchu  pieszych 
i pojazdów, natomiast zebrane inne zanieczyszczenia należy gromadzić w koszach ulicznych. 

4. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

5. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  usuwania  sopli  i nawisów  śniegu  z dachu,  stwarzających 
zagrożenie dla przechodniów. 

§ 7. 1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami pod warunkiem, że: 

a) czynność  ta  dokonywana  jest  na  wydzielonych,  utwardzonych  częściach  nieruchomości  oraz  przy  użyciu 
środków ulegających biodegradacji; 

b) powstające  ścieki  nie  zanieczyszczają  wód  oraz  gleby  i po  przejściu  przez  osadnik  odprowadzane  są  do 
kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. 

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi 
pod warunkiem, że: 

a) nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości; 

b) nie  powodują  zanieczyszczenia  środowiska  a powstające  odpady  gromadzone  są  w specjalnie  do  tego 
przeznaczonych pojemnikach, umożliwiających usunięcie tych odpadów; 

§ 8. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, na terenie gminy zabrania się: 

1) spalania w pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek odpadów komunalnych; 

2) spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków; 

3) spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); 

4) wprowadzania nieczystości ciekłych: 

 do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią, 

 do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów 
melioracyjnych i odwadniających, a także do rowów specjalnie w tym celu budowanych; 

5) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, 
szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej; 

6) gromadzenia  odpadów  medycznych  lub  weterynaryjnych  powstających  na  terenie  nieruchomości  w wyniku 
prowadzonej  działalności  w zakresie  usług  medycznych  lub  weterynaryjnych  w pojemnikach  na  odpady 
komunalne; 

7) grzebania, wyrzucania, pozostawiania, itd. padłych zwierząt; 

8) wypalania traw. 
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. 

§ 9. 1. Odpady  komunalne  powstające  na  terenie  nieruchomości  muszą  być  gromadzone  w pojemnikach 
opisanych w niniejszym Regulaminie natomiast nieczystości ciekłe nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź 
przydomowej oczyszczalni ścieków, w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

2. Właściciele  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  pozbywają  się  z terenu  nieruchomości 
komunalnych  odpadów  zmieszanych  w sposób  obejmujący  gromadzenie  odpadów  w pojemnikach,  workach 
i przekazują te odpady przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym Gmina podpisała 
umowę na odbieranie bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów. 

3. Za  wyposażenie  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne,  w pojemniki 
służące  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  oraz  utrzymywanie  tych  pojemników  w odpowiednim  stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 

4. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l; 

b) pojemniki na odpady o pojemności 120l  1100l; 

c) worki o pojemności 60l, 120l; 

d) kontenery o pojemności od 7m3; 

e) inne pojemniki i kontenery. 

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki i worki o ujednoliconej kolorystyce: 

1) niebieskie  z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

2) zielone  z przeznaczeniem na szkło, w tym opakowania szklane, 

3) żółte  z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

4) brązowe  z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

6. Pojemniki  i worki, zarówno do selektywnej zbiórki odpadów,  jak  i do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych,  będą  udostępniane  właścicielom  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  przez 
przedsiębiorcę  wpisanego  do  rejestru  działalności  regulowanej,  na  zasadach  określonych  w umowie  z Gminą 
IgołomiaWawrzeńczyce 

7. Właściciele  nieruchomości  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają  odpady  komunalne, 
zobowiązani  są  do  podpisania  umowy  z przedsiębiorcą  wpisanym  do  rejestru  działalności  regulowanej  i do 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do  ilości  i rodzaju produkowanych odpadów, 
uwzględniając minimum określone w ust. 8. 

8. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy 
je  gromadzić  w pojemnikach,  workach,  uwzględniając  następujące  normy  dostosowane  do  miesięcznego  cyklu 
odbioru na terenie gminy: 

1) żłobki i przedszkola  12l na każde dziecko i pracownika; 

2) szkoły  12l na każdego ucznia i pracownika; 

3) biura, urzędu, przychodnie i praktyki lekarskie  40l na każdą zatrudnioną osobę; 

4) lokale handlowe – 40l na każde 10 m² pow. całkowitej,  jednakże nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
120 l na lokal; 

5) lokale  gastronomiczne  –  40l  na  każde miejsce  dla  konsumenta  i zatrudnioną  osobę,  jednakże  nie mniej  niż 
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 

6) zakłady  rzemieślnicze,  usługowe  i produkcyjne    pojemnik  o pojemności  co  najmniej  120  l  na  każdych  10 
pracowników; 
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§ 10. W  miejscach  publicznych,  takich  jak  drogi  publiczne,  przystanki  komunikacji  miejskiej,  inne  tereny 
przeznaczone do użytku publicznego, winny być  rozmieszczone kosze uliczne w ilości  niedopuszczającej  do  ich 
przepełnienia. Wielkość koszy ulicznych została określona w § 8, ust. 4. 

§ 11. Zasady  rozmieszczenia  urządzeń  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  i gromadzenia  nieczystości 
płynnych. 

1. Pojemniki  na  odpady  komunalne  należy  ustawiać  w miejscach  łatwo  dostępnych  zarówno  dla  ich 
użytkowników  jak  i przedsiębiorcy,  w sposób  nie  powodujący  nadmiernych  uciążliwości  i utrudnień  dla 
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Pojemniki  na  odpady  komunalne  winny  być  ustawione  w granicach  nieruchomości  z zachowaniem 
warunków określonych w rozporządzeniu 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  z późn. 
zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

3. Miejsce  ustawienia  pojemników  na  odpady  komunalne,  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany 
utrzymywać w należytej czystości. 

4. Pojemniki  na  odpady  komunalne  powinny  spełniać  wymagania  Polskich  Norm,  zapewniające  bezpieczne 
i długotrwałe użytkowanie, w tym prawidłową obsługę przy opróżnianiu. 

5. Szczelny  zbiornik  bezodpływowy  nieczystości  ciekłych  lub  przydomowa  oczyszczalnia  muszą  być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego. 

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

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 12. 1. Wywóz  odpadów  odbywa  się  w sposób  zapewniający  właściwy  stan  sanitarno  –  porządkowy 
nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne: 

 nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych, 

 nie rzadziej niż raz na miesiąc dla budynków jednorodzinnych, 

2) pojemniki, worki na selektywnie zbierane odpady: 

 budynki  wielorodzinne    po  wypełnieniu  poszczególnych  gniazd  pojemników  przeznaczonych  do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

 budynki jednorodzinne  raz w miesiącu. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, zawierających składniki ulegające biodegradacji, powinna 
być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

1) raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych, 

2) nie rzadziej niż raz na miesiąc – dla budynków jednorodzinnych, przy czym częstotliwość wywozu odpadów 
winna  zapewnić  lokalne  potrzeby  w tym  zakresie  oraz  gwarantować  utrzymanie  właściwych  warunków 
sanitarnoepidemiologicznych. 

3. Odbieranie  odpadów  powstających  nieregularnie,  takich  jak  zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny, 
wielkogabarytowe,  zużyte  opony,  odbywa  się  nie  rzadziej  niż  1 raz  w roku  w ramach  organizowanych  zbiórek 
w wyznaczonych punktach. 

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach, 
których adresy dostępne są na stronie www.igwa.pl 

5. Baterie  i akumulatory  należy  przekazywać  do  punktów  zbiórki  zlokalizowanych  w wyznaczonych 
placówkach, których adresy dostępne są na stronie www.igwa.pl 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych odbierane będą indywidualnie – 
na  podstawie  zgłoszonej  deklaracji,  której  wzór  określa  odrębna  uchwała.  Warunki  odbioru  ustalane  będą 
każdorazowo  pomiędzy  Gminą  IgołomiaWawrzeńczyce  a składającym  deklarację  właścicielem  nieruchomości 
zamieszkałej. 
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7. Właściciele  nieruchomości,  na  których  powstają  odpady  komunalne,  a nie  zamieszkują  mieszkańcy 
zobowiązani  są  do  pozbywania  się  odpadów  w sposób  określony  w §  11,  przy  czym  przekazywanie  odpadów 
następuje  na  podstawie  indywidualnej  umowy  zawartej  pomiędzy  właścicielem  nieruchomości  a przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

8. Odpady  komunalne,  oprócz  zbieranych  w typowych  urządzeniach  oraz  oddawanych  w zorganizowanych 
zbiórkach,  można  wywozić  do  punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  zlokalizowanych  na 
terenie Gminy IgołomiaWawrzeńczyce 

9. Zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny,  poza  wyznaczonymi  odbiorami,  można  przekazywać 
w placówkach handlowych na zasadzie wymiany podczas zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju oraz mogą 
być  przekazywane  pozostałym  zbierającym  zużyty  sprzęt,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  29  lipca  2005  r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). 

10. Częstotliwość  opróżniania  koszy  ulicznych  powinna  być  dostosowana  do  ilości  gromadzonych  w nich 
odpadów,  jednakże  z taką  częstotliwością  aby  nie  dopuścić  do  ich  przepełnienia  i wysypywania  odpadów  na 
ziemię. 

11. Usuwanie odpadów z cmentarzy odbywa na zgłoszenie w systemie kontenerowym. 

§ 13. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, na 
podstawie zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właściciela 
nieruchomości. 

2. Nieczystości  ciekłe  muszą  być  usuwane  z nieruchomości  z częstotliwością  dostosowaną  do  ilości  zużytej 
wody  i w sposób gwarantujący,  że nie nastąpi wypływ ze zbiornika,  zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, 
wykluczający  zanieczyszczenie  gleby  i wód  podziemnych  oraz  zapobiegający  powstawaniu  procesów  gnilnych 
w zbiorniku. 

3. Osady  ściekowe  z przydomowych  oczyszczalni  ścieków  należy  usuwać  z częstotliwością  wynikającą 
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

§ 14. 1. Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  do  udzielenia  informacji  związanych  z odbieraniem 
odpadów  komunalnych  i usuwaniem  nieczystości  ciekłych  oraz  do  przedstawienia  do  wglądu  dokumentów 
i dowodów  zapłaty  osobom wskazanym w §  24.  ust.  1 a  także  do  ich  przechowywania  przez  okres  co  najmniej 
dwóch lat. 

2. W  drodze  odrębnej  uchwały  zostaną  określone  górne  stawki  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości,  określonych  w Art.  6,  ust.  1 ustawy,  za  usługi  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 15. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. Odpady komunalne, selektywnie zbierane i zmieszane, odbierane są: 

1) w  przypadku  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych    zgodnie  z harmonogramem  odbioru  odpadów 
komunalnych,  ustalonym  przez  Gminę  IgołomiaWawrzeńczyce.  z podmiotem,  z którym  Gmina  zawarła 
umowę; 

2) w  przypadku  właścicieli  nieruchomości  nie  zamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne  –  na 
podstawie indywidualnych umów, przy uwzględnieniu zapisów niniejszego Regulaminu. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu dostępnym 
dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości  lub  gdy  takiej możliwości  nie ma,  należy wystawić  je w dniu  odbioru,  przed wejściem  na  teren 
nieruchomości. 

3. W przypadku utrudnionego dojazdu na teren nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 
dostarczenia pojemników do miejsca najbliższego trasy przejazdu pojazdu przedsiębiorcy. 

4. Do  odbierania  odpadów  komunalnych  niesegregowanych  i ulegających  biodegradacji  należy  używać 
samochodów  specjalistycznych,  a do  wywozu  nieczystości  ciekłych  samochodów  asenizacyjnych,  pojazdy  te 
winny być myte codziennie, 

5. Do  odbierania  odpadów  budowlanych  i zielonych  należy  używać  samochodów  do  tego  przystosowanych, 
powinny one być przykryte, aby nie zaśmiecały terenu podczas transportu. 



Id: UAYKOLVXBVKPREVISQIBIUNKX. Podpisany Strona 8

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewniać do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1) poziom  recyklingu  i przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji  odpadów  komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

2. Gmina jest obowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych na terenie 
gminy w 1995 r. 

3. Zabrania się mieszania zużytych opon z odpadami komunalnymi oraz spalania opon. 

4. W celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zaleca się, 
aby właściciele nieruchomości na  terenach zabudowy jednorodzinnej kompostowali bioodpady w przydomowych 
kompostownikach,  w sposób  nie  powodujący  uciążliwości  dla  sąsiednich  nieruchomości  i ich  mieszkańców, 
zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniemlub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 17. Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe  są  zobowiązane  do  zachowania  bezpieczeństwa  i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  ponoszą  też  pełną  odpowiedzialność  za  zachowanie  tych 
zwierząt. 

§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

 wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec, 

 prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu  
w nałożonym kagańcu, 

 opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy, 

 systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), 
która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz 
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 

 uzyskanie  zezwolenia  wójta  na  utrzymywanie  psa  rasy  uznawanej  za  agresywną  zgodnie  z treścią 
Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  28  kwietnia  2003  roku  w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

 stały i skuteczny dozór, 

 nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych 
dla  zwierząt,  takich  jak  lecznice,  wystawy  itp.,  postanowienie  to  nie  dotyczy  osób  niewidomych, 
korzystających z pomocy psów–przewodników, 

 niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk. 

 zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest 
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 gdy  właściciel  ma  możliwość  sprawowania  kontroli  nad  ich  zachowaniem,  nie  dotyczy  ono  psów  ras 
uznanych za agresywne; 

 zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuacji,  gdy  nieruchomość  jest  ogrodzona  w sposób  uniemożliwiający  jej  opuszczenie  przez  psa 
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

 natychmiastowe  usuwanie,  przez  właścicieli,  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez  zwierzęta  domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach,  placach,  parkingach,  terenach  zielonych,  itp.  postanowienie  to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników, 

 niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe; 

3) hodowcy  zwierząt  domowych  zobowiązani  są  spełniać  wymogi  ustanowione  dla  hodujących  zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy, 

4) postanowienia  ust.  2 dotyczą  także  zwierząt  nieudomowionych,  utrzymywanych  w charakterze  zwierząt 
domowych. 

§ 19. Zasady  postępowania  z bezdomnymi  zwierzętami  na  terenie  gminy  reguluje  odrębna  uchwała  nr 
XVI/164/2012 Rady Gminy IgołomiaWawrzeńczyce z dnia 28.03.2012 w sprawie „Przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie. 

2. Na  pozostałych  terenach  wyłączonych  z produkcji  rolnej,  dopuszcza  się  utrzymywanie  zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania  budynków  gospodarskich  przeznaczonych  do  hodowli  zwierząt  spełniających  wymogi  ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

2) wszelka  uciążliwość  hodowli  dla  środowiska  w tym  emisje  będące  jej  skutkiem  zostaną  ograniczone  do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Prowadzący  chów  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z produkcji  rolnej,  zobowiązani  są 
przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych, 

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik  w odległości  co  najmniej  10  m  od  linii  rozgraniczającej  drogi  publicznej,  na  terenie 
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których  prowadzona  jest  hodowla  zwierząt,  dwa  razy  do  roku 
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony; 

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

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 21. Właściciele nieruchomości  zobowiązani  są do przeprowadzania,  co najmniej  raz w roku, deratyzacji  na 
terenie  nieruchomości.  Obowiązek  ten,  w odniesieniu  do  właścicieli  budynków  jednorodzinnych,  może  być 
realizowany tylko w miarę potrzeby. 

§ 22. Termin  przeprowadzenia  obowiązkowej  deratyzacji  podaje  wójt  w uzgodnieniu  z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie. 
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§ 23. W  przypadku  wystąpienia  populacji  gryzoni,  stwarzającej  zagrożenie  sanitarne,  wójt  w uzgodnieniu 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz 
określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

§ 24. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 25. 1. Nadzór  nad  realizacją  obowiązków  wynikających  z niniejszego  Regulaminu,  sprawuje Wójt  Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce. 

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny. 

3. Postępowanie  w sprawach,  o których  mowa  w ust.  2,  toczy  się  według  przepisów  kodeksu  postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stefan Nawrot


