
UCHWAŁA NR XIV/140/2019
RADY GMINY TOMICE

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 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 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. 
poz. 7225).

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Adamik
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Załącznik do uchwały Nr XIV/140/2019

Rady Gminy Tomice

z dnia 6 grudnia 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice 
dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który 
zapewnia przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
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 lub worków;

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

5) innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;

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

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

8) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice;

2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
12 grudnia 2012 r. o odpadach:

a) powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
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b) odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych,

c) zmieszane odpady komunalne, nawet jeżeli odpady komunalne zostały poddane czynności przetwarzania 
odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

3) odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne zebrane w sposób nieselektywny 
(niesegregowane) oraz pozostałości po segregowaniu odpadów komunalnych, np. pieluchy jednorazowe, 
stłuczka ceramiczna, porcelanowa, opakowania ze styropianu itp.;

4) papierze – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci papieru i tektury oraz opakowań z papieru 
i tektury;

5) szkle – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci szkła i opakowań ze szkła;

6) tworzywach sztucznych – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci tworzyw sztucznych 
i opakowań z tworzyw sztucznych;

7) metalach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci metali i opakowań z metali;

8) odpadach opakowaniowych wielomateriałowych – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci 
opakowań nie zawierających substancji niebezpiecznych, wykonanych z co najmniej dwóch różnych, 
trwale połączonych ze sobą materiałów opakowaniowych takich jak np.: szkło, papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, drewno i materiały drewnopochodne, stal, aluminium, itd., których nie można rozdzielić ręcznie 
lub za pomocą prostych metod mechanicznych, np. opakowania po ciekłych produktach spożywczych, 
potocznie zwane „kartonami Tetra Pak”;

9) 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;

10) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

11) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady komunalne powstające przy 
robotach budowlanych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych, np. gruz betonowy, gruz ceglany, 
odpadowe materiały ceramiczne i wyposażenia, drzwi, ramy i szyby okienne itp., pod warunkiem, że 
nie powstały w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie 
do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

12) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne powstające w gospodarstwach 
domowych, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych 
pojemnikach lub workach do zbierania odpadów komunalnych, takie jak stare meble, dywany, wykładziny, 
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.; 
do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz opon;

13) chemikaliach – rozumie się przez to powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne 
zawierające substancje niebezpieczne, takie jak rozpuszczalniki, farby, lakiery, kleje, tusze, farby 
drukarskie, odczynniki fotograficzne, detergenty, żywice, kwasy, alkalia, a także stosowane w ogrodach 
przydomowych nawozy i środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach itp.;

14) przeterminowanych lekach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci powstających 
w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków;

15) odpadach higienicznych – rozumie się przez to inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

16) zużytych bateriach i akumulatorach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci powstających 
w gospodarstwach domowych zużytych baterii i akumulatorów;

17) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stanowiącego typowe wyposażenie gospodarstwa 

Id: 1449C10E-7A0A-4733-A47D-BD3F367175D1. Podpisany Strona 2



domowego, w szczególności sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów gospodarstwa domowego (radia, 
telewizory, telefony, magnetofony, magnetowidy, pralki, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, kuchenki 
mikrofalowe, żelazka, prodiże, kuchenki elektryczne, żarówki, świetlówki) itp.;

18) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady niebezpieczne, takie jak chemikalia, 
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.;

19) zużytych oponach – rozumie się przez to odpady komunalne, takie jak zużyte opony samochodów 
osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rowerów i motocykli, stanowiących własność 
osób fizycznych, użytkowanych w gospodarstwie domowym;

20) popiele – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci popiołu, powstające w paleniskach 
domowych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

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

22) 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 nieruchomością;

23) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą zamiar stałego 
przebywania/zamieszkiwania w budynku mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej lub lokalu 
mieszkalnym w budynku mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej;

24) zamieszkiwaniu – rozumie się przez to rodzaj pobytu osoby (mieszkańca) cechujący się zaspokajaniem 
codziennych potrzeb życiowych tej osoby w budynku mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej lub lokalu 
mieszkalnym w budynku mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej, stanowiącym jej centrum życia 
domowego, związanego w szczególności z nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy 
nauce;

25) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną 
budynkiem wolnostojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym 
zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, 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, lub 
nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi lub inwentarskimi 
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych;

26) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem lub budynkami 
mieszkalnymi innymi niż wymienione w pkt 25;

27) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione, 
zamieszkujące w danym mieszkaniu lub budynku, utrzymujące się wspólnie;

28) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

29) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. 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) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, oraz postępowanie z nimi zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach odrębnych;

3) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub worków służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych, z wyłączeniem worków, które Gmina wskazała do dostarczenia podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) utrzymanie pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
oraz miejsc gromadzenia odpadów, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymanie jej należytego stanu 
sanitarno-higienicznego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc usytuowania pojemników służących do 
zbierania odpadów komunalnych, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza tymi pojemnikami;

7) wykonywanie innych obowiązków określonych w Regulaminie i w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) odpady opakowanie wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte opony;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) odpady higieniczne;

15) odpady tekstyliów i odzieży;

16) popiół.

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

§ 5. 1.  W zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6 i 16, do worków 
spełniających wymagania określone w § 9 i § 10;

2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w § 4 ust. 1, do pojemników na zmieszane 
odpady komunalne, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowym, do worków na zmieszane 
odpady komunalne, spełniających wymagania określone w § 9 i § 10;

3) zbierania odpadów wielkogabarytowych w miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości.

2. W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6, do pojemników lub 
worków na selektywnie zbierane odpady, spełniających wymagania określone w § 9 i § 10;
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2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w § 4 ust. 1, do pojemników na zmieszane 
odpady komunalne, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi, do worków na zmieszane 
odpady komunalne, spełniających wymagania określone w § 9 i § 10;

3) zbierania odpadów wielkogabarytowych w miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości .

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5 i 16, do worków na 
selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniających wymagania określone w § 9 i § 10;

2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w § 4 ust. 1, do worków na zmieszane odpady 
komunalne, spełniających wymagania określone w § 9 i § 10.

4. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązani są 
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z ust. 3.

5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe obowiązani są do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych zgodnie z ust. 1.

6. Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z ust. 3.

§ 6. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani 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. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony 
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

3. Zanieczyszczenia, o których mowa w ust, 1, usuwa się w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu 
pieszym.

4. Zgarnięty śnieg i lód należy pryzmować przy krawężniku chodnika w sposób niepowodujący 
przedostawanie się śniegu i lodu na jezdnię drogi.

5. Do likwidowania śliskości i gołoledzi występującej na chodniku stosuje się piasek lub inne środki 
nie powodujące zanieczyszczenia środowiska.

§ 7. 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, a powstałe 
odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. 
o odpadach.

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1-2 nie może naruszać powszechnie obowiązujących 
przepisów, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, ruchu pieszych, zagrażać bezpieczeństwu 
i zakłócać spokoju.

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

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

§ 8. 1.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy wyposażaniu nieruchomości 
w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniają częstotliwość odbioru 
odpadów i minimalną pojemność worków/pojemników 120/110 litrów, jako średnią ilość odpadów 
komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca nieruchomości w ciągu miesiąca.
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2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, albo 
które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki lub 
worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniają następujące miesięczne wskaźniki 
wytwarzania odpadów komunalnych:

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 10 litrów na każde dziecko, wychowanka, ucznia 
i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów;

2) dla internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 litrów na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik/worek o pojemności 120 litrów;

3) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik/worek o pojemności 120 litrów;

4) dla lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, a także dla takich obiektów jak 
biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura i inne – 10 litrów na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 
jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów;

5) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik/worek o pojemności 120 litrów;

6) dla pozostałych nieruchomości, w tym domków letniskowych, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na okres korzystania z nieruchomości 
– nie mniej niż jeden pojemnik/worek o pojemności 120 litrów.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w liczbę worków 
i pojemników na odpady komunalne odpowiadającą rzeczywistej ilości powstających na terenie nieruchomości 
odpadów.

§ 9. 1.  Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się następujące rodzaje 
worków i pojemników:

1) worki wykonane z tworzyw sztucznych o pojemności do 120 litrów;

2) pojemniki wykonane z tworzyw sztucznych o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów;

3) pojemniki wykonane z metalu o pojemności 110 litrów;

4) kontenery wykonane z tworzyw sztucznych lub metalu o pojemności od 5000 do 7000 litrów;

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się worki i pojemniki:

1) o wysokiej wytrzymałości na obciążenia;

2) utrzymane w kolorystyce określonej w Regulaminie;

3) oznakowane przez właściciela nieruchomości, przed odbiorem przez podmiot odbierający odpady 
komunalne, numerem ewidencyjnym i kodem kreskowym przypisanym do właściciela nieruchomości.

§ 10. 1.  Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, o których mowa w § 
4 ust. 1 pkt 1-6, stosuje się worki, o których mowa w  § 9 ust. 1 pkt 1, w kolorze:

1) niebieskim, oznaczone napisem „Papier”, służące do gromadzenia odpadów z papieru;

2) zielonym, oznaczone  napisem „Szkło”, służące do gromadzenia odpadów ze szkła;

3) żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, służące do łącznego gromadzenia odpadów 
z tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

4) brązowym, oznaczone napisem „Bio”, służące do gromadzenia bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne;

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 16, stosuje się worki, 
o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, w kolorze:

1) szarym, oznaczone napisem „Popiół”, służące do gromadzenia popiołu z budynków ogrzewanych paliwem 
stałym.
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3. W zabudowie wielorodzinnej, do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być stosowane pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, spełniające 
wymagania w zakresie kolorystyki i oznakowania, określone w ust. 1.

4. W zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia bioodpadów stanowiących odpady komunalne mogą być 
stosowane pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, spełniające wymagania w zakresie kolorystyki 
i oznakowania, określone w ust. 1.

5. Do gromadzenia popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym mogą być stosowane pojemniki, 
o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2-3.

6. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci gruzu betonowego i ceglanego 
stosuje się kontenery, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 lub specjalne worki Big Bag.

7. Do gromadzenia pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych i niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych stosuje się:

1) pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2-3;

2) worki czarne – w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi, wynikającymi np. z oddalenia 
nieruchomości od ustalonej trasy przejazdu pojazdu podmiotu odbierającego odpady komunalne.

§ 11. 1.  Worki do zbierania odpadów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-5, zapewnia właścicielom 
nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne na własny koszt.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia na własny koszt:

1) worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 10 ust. 6 i ust. 7 pkt 2;

2) pojemniki i kontenery.

§ 12. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych, w szczególności na chodnikach, 
parkingach, placach oraz przystankach komunikacyjnych stosuje się kosze uliczne o pojemności od 15 do 
70 litrów.

2. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych w ilości dostosowanej do natężenia 
ruchu pieszych, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego. Kosze powinny być myte i konserwowane, aby zapewnić ich estetyczny wygląd.

3. W przypadku przedsięwzięcia organizowanego w miejscu publicznym, którego czas trwania 
nie przekracza 4 godzin, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić ustawienie przez organizatora:

1) jednego łatwo dostępnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne;

2) pojemników na selektywnie zbierane odpady komunalne dla następujących frakcji: papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne, odpady opakowanie wielomateriałowe, bioodpady o pojemności 120 litrów na każde 
20 osób uczestniczących w przedsięwzięciu.

Jeśli czas trwania przedsięwzięcia organizowanego w miejscu publicznym przekracza 4 godziny, 
liczbę pojemników należy podwoić na każde kolejne 4 godziny trwania przedsięwzięcia.

§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) umieszczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscu gromadzenia odpadów 
komunalnych, spełniającym wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, w sposób ułatwiający selektywne gromadzenie odpadów;

2) utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (bez uszkodzeń, 
wyposażonych w klapy do zamykania pojemników);

3) okresowego dezynfekowania pojemników na odpady;

4) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów przez wody 
opadowe i dostępem osób trzecich;

5) zapewnienia dostępu do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych osobom odbierającym odpady;

6) utrzymywania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych;
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§ 14. W celu właściwej eksploatacji worków i pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz 
zachowania zasad bezpieczeństwa zabrania się:

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

2) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów;

3) mieszania w workach i pojemnikach selektywnie zbieranych odpadów z odpadami zbieranymi w sposób 
nieselektywny;

4) gromadzenia w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania papieru:

a) opakowań z papieru i tektury z zawartością,

b) kartonów po mleku, sokach i napojach (potocznie zwanych „kartonami Tetra Pak”),

c) zatłuszczonych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

d) papieru zatłuszczonego, mokrego lub mocno zabrudzonego,

e) papieru lakierowanego i powleczonego folią,

f) papieru fotograficznego,

g) papieru przebitkowego (rachunki, faktury) i kalki technicznej,

h) tapet,

i) opakowań po środkach czystości, środkach ochrony roślin,

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

k) papierowych ręczników i zużytych chusteczek higienicznych,

l) podpasek i pieluch jednorazowych;

5) gromadzenia w workach i 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 samochodowych i zbrojonych,

i) szyb okiennych,

j) luster,

k) reflektorów,

l) monitorów i lamp telewizyjnych,

m) żarówek i świetlówek,

n) bombek i ozdób choinkowych,

o) zniczy z zawartością wosku;

6) gromadzenia w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, 
metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych:

a) butelek i pojemników z zawartością,

b) mokrych folii,

c) zabawek z tworzyw sztucznych,
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d) opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

e) opakowań po aerozolach, farbach, lakierach, olejach chłodniczych i silnikowych,

f) części samochodowych,

g) zużytych baterii i akumulatorów,

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

i) styropianu,

j) wyrobów gumowych, np. rękawiczek i węży ogrodowych;

7) gromadzenia w workach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania bioodpadów:

a) odpadów kuchennych i spożywczych w stanie płynnym,

b) mięsa,

c) kości zwierząt,

d) padłych zwierząt,

e) odchodów zwierzęcych,

f) nierozdrobnionych gałęzi drzew i krzewów,

g) drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,

h) ziemi i kamieni;

8) gromadzenia w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania popiołu – gorącego 
popiołu;

9) gromadzenia w pojemnikach oraz w koszach ulicznych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej 
i rolniczej;

10) gromadzenia w koszach ulicznych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

§ 15. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ich objętości oraz racjonalnego 
wykorzystania worków i pojemników na odpady komunalne zaleca się:

1) opróżnianie i oczyszczanie opakowań z pozostałości produktów przed umieszczeniem ich w worku lub 
pojemniku na odpady;

2) redukowanie objętości odpadów poprzez zgniatanie opakowań z tworzyw sztucznych, w szczególności 
plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz opakowań z tektury przed umieszczeniem ich 
worku lub pojemniku na odpady.

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. Właściciele nieruchomości są obowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób 
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. W tym celu ustala się 
minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

§ 17. 1.  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Tomice, odbywa się 
z następującą  częstotliwością:

1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół: od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,  – nie rzadziej niż raz na 
miesiąc;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

Id: 1449C10E-7A0A-4733-A47D-BD3F367175D1. Podpisany Strona 9



3) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące odpad komunalny: od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych:

a) w okresie od kwietnia do października  – nie rzadziej niż raz na tydzień;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

5) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół: 
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż 
raz na miesiąc;

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące odpad komunalny: 
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) w okresie od kwietnia do października  – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, może odbywać się z częstotliwością określoną w deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości, jednak odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
i bioodpadów nie może odbywać się rzadziej, niż jest to wskazane w ust. 1 pkt. 6.

3. Odbiór 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, odbywa się z częstotliwością określoną dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne.

4. Odbiór odpadów komunalnych z terenu z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbywa się nie rzadziej niż raz 
na miesiąc.

5. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości z większą częstotliwością niż określona w ust. 1, następuje na 
wniosek właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady 
Gminy Tomice.

6. Opróżnianie koszy ulicznych w miejscach publicznych odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 18. 1.  Właściciele nieruchomości są obowiązani wystawić worki i pojemniki wypełnione odpadami 
komunalnymi w dniu odbioru, nie później niż przed godziną 7 rano, na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed 
wejściem (wjazdem) na teren nieruchomości, w miejscu nieutrudniającym ruchu pieszych i ruchu pojazdów.

2. W przypadku nieruchomości oddalonych od ustalonej trasy przejazdu pojazdu podmiotu odbierającego 
odpady komunalne, właściciel nieruchomości obowiązany jest do wystawienia worków i  pojemników 
z odpadami na pobocze najbliżej położonej drogi dojazdowej nazwanej ulicą, w miejscu niepowodującym 
utrudnień dla ruchu drogowego.

3. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zorganizowane jest miejsce gromadzenia odpadów 
z dostępnym, bezpośrednim wjazdem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tego miejsca.

4. W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z miejsc ich gromadzenia, 
gdzie ustawiono pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych lub zgromadzono worki 
z odpadami komunalnymi.

5. Z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady 
są odbierane w miejscach określonych w ust. 1-4.

§ 19. Odpady komunalne odbierane są przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Tomice, z którym Wójt Gminy Tomice zawarł 
umowę na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 20. 1.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą pozbywać się odpadów 
komunalnych poprzez ich dostarczanie do PSZOK.

2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzajów odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
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1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

2) szkło i opakowania ze szkła;

3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

4) metale i opakowania z metali;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) przeterminowane leki;

7) odpady higieniczne tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

1) Chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach (m.in. 
farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje 
odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) odpady tekstyliów i odzież.

3. Zasady przyjmowania odpadów, o których mowa w ust. 2, określa uchwała Rada Gminy Tomice 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 21. 1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać podmiotom zbierającym zużyty 
sprzęt lub przekazać do PSZOK.

2. Zużyte baterie i mało gabarytowe akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 
i umieszczać w oznakowanych pojemnikach, znajdujących się w placówkach handlowych prowadzących 
sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do ich zbierania, w placówkach oświatowych, w Urzędzie Gminy 
Tomice lub w innych punktach zbierania tego rodzaju odpadów, w tym w PSZOK.

3. Zużyte akumulatory z pojazdów samochodowych można przekazać podczas zakupu nowych – 
w placówkach handlowych, stacjach obsługi pojazdów lub przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów lub przekazać do PSZOK.

4. Zużyte opony można przekazać podczas zakupu nowych – w punktach wymiany opon lub przekazać do 
PSZOK w ilościach wskazanych w uchwale Rady Gminy Tomice, o której mowa w § 20 ust. 3.

5. Przeterminowane leki można umieszczać w oznakowanych pojemnikach znajdujących
się w wyznaczonych aptekach i placówkach medycznych lub przekazać do PSZOK.

6. Zużytą odzież i tekstylia można umieszczać w oznakowanych pojemnikach na odzież lub przekazać do 
PSZOK.

7. Odpady zawierające azbest można przekazywać uprawnionym podmiotom, w tym w ramach Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 2032.

8. Opakowania po środkach ochrony roślin można zwracać w punktach sprzedaży, w których środki te 
zostały zakupione lub przekazać do PSZOK.

9. Odpady wielkogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je
do PSZOK.
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10. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach 
do tego przeznaczonych, zapewnionych przez właściciela nieruchomości, ustawionych w miejscu 
nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu 
odbierającego odpady komunalne.

11. Odpady budowalne i rozbiórkowe można przekazać do PSZOK wyłącznie w ilościach wskazanych 
w uchwale Rady Gminy Tomice, o której mowa w § 20 ust. 3.

12. Dopuszcza się zagospodarowanie gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg 
o nawierzchni gruntowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, a w szczególności 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

13. Bioodpady stanowiące odpad komunalny zaleca się gromadzić na terenie nieruchomości 
w przydomowych kompostownikach, usytuowanych w sposób niestwarzający uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich.

14. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej lokalizacja kompostownika na 
działce winna być zgodna z przepisami odrębnymi, a w szczególności z § 36 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

15. Pojemność, rodzaj i konstrukcja kompostownika winna zapewniać bieżące potrzeby 
zagospodarowywania, powstałych na terenie nieruchomości, bioodpadów i nie powodować uciążliwości dla 
nieruchomości sąsiednich.

§ 22. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika służącego do ich gromadzenia, 
wynikający z przepełnienia zbiornika, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością i w sposób 
wynikający z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantujący ich prawidłowe funkcjonowanie.

3. Nieczystości ciekłe i osady ściekowe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie umowy na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zawartej z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomice.

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

§ 23. 1.  Na terenie Gminy Tomice zaleca się kompostowanie bioodpadów, powstających na terenie 
nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów poprzez m.in.:

a) używanie toreb wielokrotnego użytku;

b) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności;

c) uzupełnianie zużytych tonerów.

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

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

1) sprawowania, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi właściwej 
opieki nad zwierzętami domowymi, 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 
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;
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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.

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

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

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich nieczystości stałe i ciekłe, gromadzone 
zgodnie z przepisami odrębnymi, należy usuwać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości, tj. gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

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

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

§ 26. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi;

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

§ 27. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny – na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Adamik
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