
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2017
RADY GMINY TOMICE

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, Rada Gminy Tomice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. 
poz. 4121).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/217/2017

Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice, zwany dalej „Regulaminem”, 
określa:

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

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

3) inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne
z gospodarstw domowych oraz odpady z ogrodów i parków, inne niż odpady zielone;

2) chemikaliach – rozumie się przez to odpady niebezpieczne, takie jak farby, lakiery, kleje, tusze, farby 
drukarskie, odczynniki fotograficzne, detergenty, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje 
przemysłowe, oleje silnikowe, płyny chłodnicze, środki ochrony roślin oraz opakowania po w/w 
chemikaliach;

3) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, 
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się;

4) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych w miejscu ich powstania;

5) nieruchomości niezamieszkanej – rozumie się przez to nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

6) nieruchomości zamieszkanej – rozumie się przez to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, czyli 
nieruchomość, na której człowiek bytuje stale;

7) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady wytwarzane w gospodarstwach 
domowych podczas realizacji przez właścicieli nieruchomości drobnych prac remontowych, które nie są 
objęte przepisami z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie konieczności otrzymania 
pozwolenia lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych;

8) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające substancji 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

9) odpadach komunalnych zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne zbierane w sposób 
nieselektywny lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;

10) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć, odpady zawierające azbest oraz 
inne odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, określonych 
w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach;
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11) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu 
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

12) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje 
rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w pojemnikach przydomowych na odpady, np. stare meble, 
lodówki, pralki, inne elementy wyposażenia mieszkań;

13) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady roślinne powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów 
przydomowych i terenów zielonych, takie jak skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, z wyjątkiem 
odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

14) opakowaniach wielomateriałowych – rozumie się przez to opakowania po ciekłych produktach 
spożywczych, potocznie zwane kartonami Tetra Pak, wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, 
tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;

15) PSZOK – rozumie się przez to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

16) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to takie zbieranie odpadów, w ramach którego dany strumień 
odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu ich przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów 
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;

17) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach;

18) właścicielach 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 nieruchomością;

19) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, tj. budynkiem wolno stojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 
całkowitej budynku (zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane);

20) zabudowie wielolokalowej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi 
innymi niż wskazane wyżej budynki mieszkalne jednorodzinne;

21) zbieraniu 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;

22) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu przepisów
o ochronie zwierząt;

23) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

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

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w szczególności w sposób 
selektywny;

3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych;

4) odprowadzanie nieczystości ciekłych do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku gromadzenie 
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków 
bytowych;

5) realizację innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) przeterminowane leki;

7) chemikalia;

8) zużyte opony;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) odpady zielone;

14) popiół;

15) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie, będą traktowane, jako odpady zmieszane.

3. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy 
zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

4. Odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji  powinny być w miarę możliwości poddawane 
procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych w celu uzyskania kompostu na własne 
potrzeby właścicieli nieruchomości.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników 
położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2. Uprzątnięcie zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, polega na usunięciu ich w miejsca 
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonej powierzchni 
środkami ulegającymi biodegradacji i w sposób uniemożliwiający przedostanie się powstających ścieków do 
zbiorników wodnych, wód płynących, kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do gleby.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona pod warunkiem, że 
nie spowoduje to zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 7. Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w ustawie i niniejszym Regulaminie:

1) na drodze publicznej należy do  zarządu drogi:

2) na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powinna spełniać 
potrzeby danej nieruchomości, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, oraz gwarantować utrzymanie 
porządku i czystości na terenie nieruchomości.
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§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l;

2) kontenery KP o pojemności od 1500 l do 10000 l;

3) worki polietylenowe o pojemności od 60 l do 120 l.

2. Pojemniki i kontenery na odpady komunalne powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, 
posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności 
wystawioną przez producenta.

3. Pojemniki, kontenery i worki powinny być utrzymane w kolorystyce określonej w niniejszym 
Regulaminie oraz oznakowane przez właściciela nieruchomości kodem kreskowym lub numerem 
ewidencyjnym nadanym przez Urząd Gminy w Tomicach.

§ 10. Do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych (drogi, place, przystanki komunikacji 
publicznej itp.) stosuje się kosze uliczne o pojemności od 15 do 70 l.

§ 11. 1. Gromadzenie selektywnie zbieranych odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, na terenie 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbywa się w workach, a na terenie nieruchomości w zabudowie 
wielolokalowej w pojemnikach lub workach koloru:

1) niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”, umożliwiających gromadzenie odpadów z papieru, w tym 
tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury – na papier, 
oznaczonych napisem „Papier”;

2) zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”, umożliwiających gromadzenie odpadów ze szkła, w tym 
odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, umożliwiających gromadzenie odpadów 
z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych oraz odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali;

4) brązowego, oznaczonych napisem „Bio”, umożliwiających gromadzenie odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

2. Gromadzenie selektywnie zbieranego popiołu z kotłowni i palenisk domowych odbywa się 
w pojemnikach lub workach.

3. Gromadzenie selektywnie zbieranych odpadów zielonych odbywa się w kompostownikach lub workach.

4. Gromadzenie selektywnie zbieranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywa się 
w kontenerach lub workach wielkogabarytowych.

5. Gromadzenie odpadów zmieszanych odbywa się w pojemnikach, z tym, że na terenie nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej oddalonych od ustalonej trasy przejazdu pojazdów przedsiębiorcy odbierającego 
odpady komunalne, odpady zmieszane mogą być gromadzone w workach koloru czarnego.

§ 12. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-4, 
odbierane są z terenu nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej – w workach dostarczonych nieodpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady;

2) w zabudowie wielolokalowej – w pojemnikach należących do właściciela nieruchomości lub w workach 
dostarczonych nieodpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

2. Popiół z kotłowni i palenisk domowych zbierany w sposób selektywny odbierany jest z terenu 
nieruchomości w pojemnikach należących do właściciela nieruchomości lub w workach dostarczonych 
nieodpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 11 ust. 3 i 4 przyjmowane są 
w PSZOK w workach i kontenerach, udostępnionych za odpłatnością przez przedsiębiorcę prowadzącego 
PSZOK.
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4. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z terenu nieruchomości w pojemnikach
należących do właściciela nieruchomości lub w workach udostępnionych za odpłatnością przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady.

§ 13. 1. Wielkość i liczbę pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy dostosować do liczby osób zamieszkałych na 
danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, oraz do częstotliwości odbioru odpadów.

2. Celem ułatwienia określenia odpowiedniej pojemności pojemników i worków przyjmuje się 120 l, jako 
średnią ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych w ciągu miesiąca przez statystycznego mieszkańca gminy 
Tomice na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

3. Odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, należy gromadzić w kontenerach, pojemnikach i workach, których liczba zależy od częstotliwości 
odbioru oraz może być oszacowana na podstawie niżej podanych norm wytwarzania:

1) dla szkół wszelkiego typu oraz przedszkoli – w ilości 3 l tygodniowo na każde dziecko
i pracownika, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na szkołę/przedszkole;

2) dla instytucji publicznych – 3 l tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż 120 l 
tygodniowo na instytucję;

3) dla lokali gastronomicznych – pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia
w ciągu tygodnia 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokali, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal;

4) dla lokali handlowych oraz punktów handlowych poza lokalem – 3 l tygodniowo na każdą osobę 
zatrudnioną, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal;

5) dla zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych – 3 l odpadów tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną, 
jednak nie mniej niż 60 l miesięcznie na zakład;

6) dla zakładów usługowych – 3 l odpadów tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż 60 l 
miesięcznie na zakład;

7) dla hoteli, pensjonatów itp. – pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia
w ciągu tygodnia 10 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo;

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, wymagany jest również 
pojemnik na zewnątrz, poza lokalem, uwzględniający normatyw określony w punkcie 3 i 4.

4. Przy selektywnym zbieraniu odpadów średnią ilość wytwarzanych odpadów, określonych w ust. 2 i 3, 
zmniejsza się o 50 %.

5. Odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której organizowana jest impreza lub zgromadzenie 
publiczne, a powstają odpady komunalne, należy gromadzić w kontenerach, pojemnikach i workach, których 
pojemność nie może być mniejsza niż 120 l na 100 osób uczestniczących w imprezie lub zgromadzeniu.

§ 14. 1. Miejsce ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinno być wyodrębnione 
w granicach danej nieruchomości i łatwo dostępne dla użytkowników. Miejsce to powinno posiadać 
wyrównaną utwardzoną powierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Odległość miejsc na pojemniki na odpady komunalne, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien 
i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej
3 m od granicy z sąsiednią działką. Pojemniki mogą być zlokalizowane na granicy nieruchomości, jeżeli 
stykają się one z podobnymi pojemnikami na nieruchomości sąsiedniej.

3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zmniejszenie odległości od okien i drzwi do 3 m, od granicy 
działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się 
one z podobnymi pojemnikami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

4. Kosze uliczne w miejscach publicznych rozmieszcza się według następujących zasad:

1) na drogach i placach publicznych – w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego;

2) na przystankach komunikacji publicznej – w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 15. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów 
komunalnych w odpowiednim stanie:
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1) sanitarnym, poprzez okresowe mycie i dezynfekcję pojemników;

2) technicznym, poprzez niezwłoczną naprawę lub wymianę pojemników uszkodzonych;

3) porządkowym, poprzez niedopuszczanie do przepełniania i przeciążania pojemników, zamykanie 
pojemników wyposażonych w klapy oraz zawiązywanie worków przed dostępem czynników 
atmosferycznych i zaśmiecaniem otoczenia, wrzucanie do pojemników wyłącznie właściwych odpadów.

§ 16. W celu właściwej eksploatacji pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz zachowania 
zasad bezpieczeństwa zabrania się:

1) gromadzenia w pojemnikach: śniegu, lodu, odpadów niebezpiecznych i opakowań po tych odpadach;

2) gromadzenia w pojemnikach odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej;

3) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów;

4) mieszania w pojemnikach selektywnie zbieranych odpadów z odpadami zbieranymi w sposób 
nieselektywny;

5) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania papieru:

a) opakowań z papieru i tektury z zawartością,

b) opakowań kartonowych po mleku, napojach i sokach,

c) zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

d) papieru zatłuszczonego, mokrego lub mocno zabrudzonego,

e) papieru lakierowanego i powleczonego folią,

f) papieru fotograficznego,

g) kalki technicznej,

h) tapet,

i) papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

j) ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

k) pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;

6) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła:

a) opakowań szklanych z zawartością,

b) opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

c) nakrętek z opakowań szklanych,

d) termometrów i strzykawek,

e) ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

f) szkła okularowego,

g) szkła żaroodpornego,

h) szyb okiennych i zbrojonych,

i) szyb samochodowych,

j) reflektorów,

k) zniczy z zawartością wosku,

l) luster,

m) żarówek i świetlówek,

n) bombek i ozdób choinkowych,

o) monitorów i lamp telewizyjnych;
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7) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali 
i opakowań wielomateriałowych:

a) butelek i pojemników z zawartością,

b) mokrych folii,

c) plastikowych zabawek,

d) opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

e) opakowań po olejach silnikowych,

f) części samochodowych,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) puszek i pojemników po farbach i lakierach,

i) zużytego sprzętu elektronicznego i AG;

8) gromadzenia w workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

a) odpadów zielonych,

b) kości zwierząt,

c) oleju jadalnego,

d) odchodów zwierząt,

e) leków,

f) drewna impregnowanego,

g) płyt wiórowych i pilśniowych MDF,

h) ziemi i kamieni,

i) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);

9) gromadzenia w workach przeznaczonych do selektywnego zbierania popiołu – gorącego popiołu;

10) gromadzenia w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
działalności gospodarczej i rolniczej.

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 
i porządku na terenie nieruchomości.

§ 18. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
odbywa się z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) odpady selektywnie zebrane, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) odpady selektywnie zebrane, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że 
od kwietnia do października nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na rok.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winna być ustalona w sposób gwarantujący nieprzepełnianie 
pojemników, z tym że odbiór odpadów nie może odbywać się rzadziej niż raz na miesiąc.
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3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winna odpowiadać częstotliwości, określonej dla nieruchomości 
zamieszkanych.

4. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych odbywa się w cyklu zapewniającym zachowanie czystości 
i porządku, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

5. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej w ust. 4, zarządzający terenem 
przeznaczonym do użytku publicznego mają obowiązek utrzymania czystości i porządku, nie dopuścić do 
przepełnienia koszy i wysypywania się odpadów na ziemię.

§ 19. W PSZOK, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjmowane są:

1) selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12 – na bieżąco;

2) odpady zielone – w okresie od maja do listopada.

§ 20. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości odbywa się z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika służącego do gromadzenia nieczystości ciekłych, 
wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2. Usuwanie osadów ściekowych z terenu nieruchomości odbywa się z częstotliwością i w sposób 
wynikający z instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, gwarantujący jego 
prawidłowe funkcjonowanie.

§ 21. 1. Odpady komunalne odbierane są obligatoryjnie przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Tomice 
zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, z nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy;

2) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – pod warunkiem prowadzenia 
w części lokalu mieszkalnego tylko obsługi biurowej działalności gospodarczej.

2. Odpady komunalne z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz niezamieszkanych części nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, odbierane są na podstawie umów na odbiór odpadów komunalnych, zawartych 
indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Tomice.

§ 22. 1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, 
o których mowa w § 21 ust. 1:

1) w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne odbierane są z miejsca zlokalizowanego przed posesją, na 
trasie przejazdu pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, a w przypadku nieruchomości 
oddalonych od ustalonej trasy, właściciele nieruchomości obowiązani są do wystawienia przygotowanych 
do odbioru odpadów na pobocze najbliżej położonej drogi dojazdowej (ulicy), w miejsce nie powodujące 
zagrożenia dla ruchu drogowego;

2) w zabudowie wielolokalowej odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z altan śmietnikowych lub 
innych miejsc ich gromadzenia;

3) w miejscach, o których mowa w pkt 1-2,  w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych, odbierane są, wystawione w dniu odbioru, następujące odpady komunalne:

a) odpady zmieszane,

b) papier,

c) szkło,

d) tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi,

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

f) popiół;

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
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4) w PSZOK, na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Tomice w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, oraz w regulaminie PSZOK, przyjmowane są odpady komunalne, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13.

2. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym;

2) zużyte baterie i akumulatory, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, można przekazywać do 
specjalistycznych pojemników, znajdujących się w wyznaczonych placówkach handlowych i instytucjach 
samorządowych położonych na terenie Gminy Tomice;

3) przeterminowane leki, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych można oddawać do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach i placówkach medycznych;

4) zużytą odzież można umieszczać w specjalistycznych pojemnikach na odzież ustawionych na terenie 
Gminy Tomice;

5) odpady zawierające azbest należy oddawać podmiotom posiadającym zezwolenie na odbiór
i transport tego typu odpadów, z uwzględnieniem możliwości nieodpłatnego odbioru odpadów azbestowych 
w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 2032;

6) opakowania po środkach ochrony roślin należy zwracać w punktach sprzedaży, w których środki ochrony 
roślin zostały zakupione.

3. Nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy pozbywać się w ramach realizacji umowy na ich 
odbiór z gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
posiadającym zezwolenie udzielone przez Wójta Gminy Tomice.

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielania informacji związanych z odbieraniem odpadów 
komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych podmiotom uprawnionym do kontroli z mocy ustawy oraz do 
przedstawiania do wglądu umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi, potwierdzających zgodny 
z obowiązującymi przepisami sposób gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego

§ 23. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania odebrane z terenu Gminy Tomice przedsiębiorca obowiązany jest 
przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie 
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, w ramach Regionu Zachodniego oraz na zasadach 
określonych w Planie.

§ 24. Zagospodarowanie odpadów komunalnych winno być realizowane w sposób:

1) zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji;

2) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych;

3) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik.

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

§ 25. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych obowiązane są do:

1) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, w sposób wykluczający zagrożenie 
bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru;

2) wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne 
lub ich mieszańców zagrażających otoczeniu dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest 
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dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun 
sprawuje całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem;

3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się psa na zewnątrz;

4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, 
w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na 
chodnikach, ulicach, trawnikach itp.

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

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach.

§ 26. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, 
tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych dla 
współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich nieczystości należy gromadzić zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i usuwać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości 
oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

4. Zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielolokalowej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

§ 27. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielolokalowymi;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania 
produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się  co najmniej raz na rok, we 
wrześniu lub październiku.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 28. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny – na 
zasadach określonych w ustawie.

§ 29. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak
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