
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/238/17 

RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Gminy Niedźwiedź uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Niedźwiedź  dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź (Dz. U. Woj. Małop. z 2016 r. 

poz. 4357). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Niedźwiedziu 

 

 

Edward Krzysztofiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 4732



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/238/17 

Rady Gminy Niedźwiedź 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIEDŹWIEDŹ 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź, zwany dalej Regulaminem 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiedź dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych i bioodpadów, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie: 

1) utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., 

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 wrzesień 2016 r., 

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r., 

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., 

6) Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Rozdział 2. 

Obowiązki właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niedźwiedź 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: 

1) papier (inaczej makulatura np: papier, gazety, kartony, opakowania z papieru, kartonu), 

2) szkło (np. opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki i szkła okiennego lub samochodowego), 
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3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych, 

zabawki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe, opakowania wielomateriałowe 

po mleku lub innych produktach). Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane, co najmniej 

z dwóch różnych materiałów, także nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych 

metod mechanicznych, 

4) odpady zielone (bioodpady) tj. stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji 

terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów 

z czyszczenia ulic i placów, 

5) odpady niebezpieczne ( np., przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, oleje, farby, 

lakiery, rozpuszczalniki i inne) 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

7) odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być 

umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka 

budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach). Dopuszcza się 

zbieranie dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach odpadów wielkogabarytowych, 

8) zużyte opony, 

9) odpady budowlano - rozbiórkowe, gruz,  z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów 

występujących w stanie naturalnym, 

10) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym lub ogrzewających wodę paliwem stałym, 

11) tekstylia i odzież.  

3. Odpady selektywne zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników i worków. 

4. Odpady zbierane selektywnie odbierane są przez podmiot odbierający zgodnie                                       

z obowiązującym harmonogramem. 

5. Na posesjach należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych, z uwzględnieniem możliwości segregacji odpadów. 

6. Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych i opakowań. 

7. Opróżnione opakowania należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko 

przed wrzuceniem do worka lub pojemnika. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służącej do użytku publicznego: 

1) uprzątnięcie winno następować z chodników położonych wzdłuż nieruchomości właściciela, 

2) uprzątniecie winno obejmować chodnik na szerokości umożliwiającej swobodne poruszanie się, 

3) uprzątniecie może być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. 

2. Obowiązku określone w ust. 1, powinny być realizowane prze umieszczenie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zakazane jest umieszczanie 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w pobliżu drzew. 

3. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do u[uprzątnięcia oraz zapobiegania śliskości chodnika, na 

którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów 

i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

5. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątania oraz zapobiegania śliskości chodnika, na 

którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

6. Właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego 

i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków. 
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7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia innych wszelkich nieczystości zalegających 

na terenie nieruchomości i w obejściu budynków położonych na nieruchomości zagrażających zanieczyszczeniu 

środowiska. 

§ 4. Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków za wyjątkiem drewna, 

trocin, odpadów kory i korka, oraz odpadowej masy roślinnej i innych pochodnych drewna; 

2. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

3. wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych; 

4. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń 

wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam 

i ogłoszeń; 

5. umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych; 

6. malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami; 

7. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci lub uprawiania sportu; 

8. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

9. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

10. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; 

11. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 

opadowych spływających z powierzchni dachów podjazdów itp. 

12. poruszania się pojazdów mechanicznych typu motocykl i quad, samochód poza drogami ujętymi 

w mapach ewidencyjnych 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości które mają możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej zgodnie   

z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku przez obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji 

sanitarnej zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości 

ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz do utrzymania w odpowiednim stanie 

technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych poprzez 

zapewnienie systematycznego usuwania nieczystości ciekłych oraz niedopuszczania do ich przepełniania 

i wylewania się ścieków na powierzchnię. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania kwitów wywozowych od uprawionych do 

odbioru tych nieczystości podmiotów przez okres ostatnich 2 lat. 

4. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 

działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 6. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych  poza myjniami, może odbywać pod 

warunkiem, zakazu stosowania detergentów, szamponów i innych środków chemicznych. 

§ 7. Na terenie nieruchomości mogą być wykonywane doraźne naprawy oraz regulacje pojazdów 

mechanicznych, o ile działania te nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i pod warunkiem, że 

nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz nie będą uciążliwe dla użytkowników 

sąsiednich terenów. 

Rozdział 3. 

Wymagania dotyczące pojemników i urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

§ 8. Właściciele nieruchomości, którzy  zobowiązali się do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obowiązani są do umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, 

według ich przeznaczenia, oraz usuwania odpadów zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału. 
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§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady niesegregowane i segregowane o pojemności 120 l – 1100 l, dostosowane do odbioru 

grzebieniowym systemem załadowczym, 

2) kontenery KP7 o pojemności 7000 l, 

3) pojemniki na odpady segregowane z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami w stosunku do każdego 

rodzaju odpadu zbieranego selektywnie lub odpowiednio opisane, o pojemności  od 120 l do 1100 l, 

4) worki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami i odpowiednio opisane w stosunku do każdego rodzaju 

odpadu zbieranego selektywnie, stosowane w zabudowie jednorodzinnej, 

5) pojemniki na specyficzne rodzaje odpadów, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady niebezpieczne  

itp., 

6) kosze uliczne, 

7) pojemniki na odzież  z napisem Tekstylia i Odzież, 

8) pojemniki na popiół o pojemności 120 litrów z napisem POPIÓŁ. 

2. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego, określone w ust. 1 przeznaczone do selektywnego  

gromadzenia odpadów powinny być oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj odpadów: 

1) papier i makulatura,   które są oznaczone napisem PAPIER – kolor niebieski; 

2) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, plastik, które są  oznaczone napisem METALE 

I TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty; 

3) szkło kolorowe, szkło bezbarwne, które są oznaczone napisem SZKŁO – kolor zielony; 

4) odpady zielone, bioodpady, które są oznaczone napisem BIO – kolor brązowy; 

5) niesegregowane (odpady zmieszane), które są oznaczone napisem NIESEGREGOWANE: 

a) kolor czarny; 

b) kolor ciemno zielony; 

6) worki na odpady niebezpieczne z napisem ODPADY  NIEBEZPIECZNE –  kolor czerwony; 

7) worki lub pojemniki na popiół z napisem POPIÓŁ – kolor szary. 

§ 10. 1. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych o pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych – 30 l miesięcznie na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 

o pojemności minimalnej 120 l na obiekt, 

2) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 10 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia, słuchacza 

i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 1100 l na obiekt, 

3) dla obiektów użyteczności publicznej 2 l miesięcznie na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na obiekt, 

4) dla lokali gastronomicznych – 10 l miesięcznie na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na obiekt, 

5) dla hoteli, internatów, pensjonatów, domów pomocy społecznej oraz innych placówek, zakładów, jednostek 

przeznaczonych do całodobowego pobytu osób, w rozumieniu przepisów odrębnych – 20 l miesięcznie na 

każde łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na obiekt, 

6) dla obiektów handlowych – 30 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż  

jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na obiekt, 

7) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -120 l na każdych 10 pracowników w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych, 
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8) dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy, wiece, zgromadzenia publiczne, z wyłączeniem 

imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139) 1 l na osobę uczestniczącą w imprezie, wiecu, zgromadzeniu 

publicznym, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l lub 1 worek o pojemności 

minimalnej 80 l na: 

a) każde 100 osób uczestniczących w imprezie, wiecu, zgromadzeniu trwających nie dłużej niż 4 godziny; 

b) każde 50 osób uczestniczących w imprezie, wiecu, zgromadzeniu trwających dłużej niż 4 godziny. 

2. W przypadku, gdy w obiektach i na terenie, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6  jest prowadzona sprzedaż 

artykułów spożywczych  należy dodatkowo, na zewnątrz obiektu, ustawić kosze uliczne. 

§ 11. 1. Pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie 

nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych, na równej i w miarę możliwości utwardzonej nawierzchni. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo w pojemnikach na odpady komunalne nie mogą być gromadzone 

następujące odpady: śnieg, lód, gorący popiół i żużel, gruz budowlany, szlam, substancje toksyczne, żrące 

i wybuchowe. Popiół po przestudzeniu należy umieszczać w pojemnikach lub workach do ich selektywnego 

zbierania. 

4. W pojemnikach na odpady nie mogą być spalane odpady bez względu na ich rodzaj. 

5. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub pojemnikach i workach 

na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem. 

6. Zabrania się wrzucania do odpadów komunalnych odpadów poprodukcyjnych pochodzących z zakładów 

produkcyjnych i działalności gospodarczych. 

7. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, 

punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy 

ulicznych oraz do pojemników lub worków innych właścicieli nieruchomości. 

§ 12. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury 

opakowaniowej i nie opakowaniowej, szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego, tworzyw sztucznych, 

metali nie wolno wrzucać: 

1) kalki technicznej; 

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem; 

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów; 

4) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki); 

5) luster; 

6) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałymi zawartościami; 

7) szkła budowalnego (szyby okienne, szyby zbrojone); 

8) szyb samochodowych; 

9) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego; 

10) mokrych folii; 

11) opakowań i butelek po olejach, smarach; 

12) puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

13) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych; 

14) metali łączonych z innymi materiałami np. gumą, plastikiem i papierem; 

15) zatłuszczonych puszek; 

16) opakowań po aerozolach; 
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17) baterii; 

18) starych patelni i garnków. 

2. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można 

wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone. 

§ 13. 1. Odległość między koszami ulicznymi rozstawionymi na chodnikach przy drogach publicznych 

powinna być dostosowana do panującego na danym terenie natężenia ruchu pieszych. 

2. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia 

przystanku. 

§ 14. W przypadku, gdy umieszczenie pojemników na odpady nie jest możliwe na terenie nieruchomości, 

właściciele nieruchomości zapewniają umieszczenie pojemników na odpady komunalne na  terenie innej 

sąsiedniej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem. 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których, w wyniku 

pielęgnacji terenów zielonych, parków i cmentarzy, a także targowisk powstają odpady zielone, zobowiązani są 

do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Dopuszcza się 

kompostowanie odpadów zielonych pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiednich. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których, powstają odpady 

budowlano rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe i inne odpady komunalne (np. popioły z ogrzewania 

budynków), zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady 

komunalne, inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w szczególności odpadów: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań 

wielomateriałowych i pozostałych odpadów komunalnych o, których mowa w § 2 ust 2. 

4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani 

są do selektywnego gromadzenia odpadów w urządzaniach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dostęp przez przedstawicieli podmiotu odbierającego odpady komunalne – do 

krawędzi drogi. 

3. Udostępnianie pojemników lub worków powinno nastąpić od godziny 8:00 rano w dniu odbioru 

wskazanym w harmonogramie. 

§ 17. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów niesegregowanych  (zmieszanych) 

i segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 komunalnych oraz bioodpadów, odpadów 

zielonych: 

RODZAJ ODPADÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 

Odpady komunalne zmieszane 1 raz na miesiąc prócz VI-VIII 2 razy w miesiącu 

Papier, tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło 

i opakowania wielomateriałowe 

1 raz w miesiącu 
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Przeterminowane leki i chemikalia Samodzielne dostarczenie do pojemników  

rozmieszczonych  w aptekach i budynku  urzędu 

gminy lub samodzielne dostarczenie do PSZOK-u, 

dodatkowo 2 razy w roku do podstawionego 

pojemnika 

Zużyte baterie i akumulatory Samodzielne dostarczenie do pojemników  

rozmieszczonych  w aptekach i budynku  urzędu 

gminy lub 2 razy w roku 

Odpady zielone i ulegające biodegradacji 1 raz w miesiącu  lub kompostowanie  

w przydomowych kompostownikach 

Meble i inne  odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Minimum 2 razy w roku 

Tekstylia  Samodzielne dostarczenie do pojemników  

rozmieszczonych po terenie gminy Niedźwiedź 

Zużyte opony Samodzielne dostarczenie do PSZOK-u lub odbiór 

2 razy w roku  

§ 18. Ustala się następujący sposób pozbywania się pozostałych segregowanych odpadów komunalnych: 

1. przeterminowane leki i termometry rtęciowe – w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach, 

2. opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin – w Punkcie Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych, 

3. zużyte baterie – w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w placówkach oświatowych 

i urzędzie gminy wyposażonych w pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych baterii, 

4. zużyte akumulatory – w Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych  lub w punktach  ich 

sprzedaży lub cyklicznie w zorganizowanych mobilnych punktach dla poszczególnych miejscowości, 

5. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: 

1) minimum raz na pół roku bezpośrednio z gospodarstwa domowego przez podmiot zajmujący się odbiorem 

odpadów, 

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ale w przypadku wywozu przez właściciela 

nieruchomości we własnym zakresie, 

3) podczas cyklicznie organizowanych akcji, 

6. meble i inne odpady wielkogabarytowe w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych lub 

cyklicznie w zorganizowanych mobilnych punktach dla poszczególnych miejscowości, 

7. tekstylia – należy umieszczać w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach znajdujących się 

w wybranych punktach gminy, 

8. odpady budowlane i rozbiórkowe – należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych 

pojemnikach w sposób zapewniający ograniczenie pylenia, które będą odbieranie przez podmiot zajmujący się 

odbiorem odpadów lub w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w przypadku ich wywozu przez właściciela 

nieruchomości we własnym zakresie, 

9. zużyte opony – w punktach wymiany opon lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

10. żużle i popioły, pozostałe odpady niebezpieczne – w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych lub cyklicznie w zorganizowanych mobilnych punktach dla poszczególnych miejscowości, 

11. chemikalia – samodzielnie dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

dodatkowo  dostarczenie we wskazane miejsce do pojemnika  podczas  zbiórki wiosennej i jesiennej śmieci 

wielkogabarytowych. 

§ 19. Niezależnie od zapisów § 15 i § 16, odpady zebrane selektywnie można przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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§ 20. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób 

systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników 

bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie rzadziej jednak 

niż raz na pół roku. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 21. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości po sortowaniu oraz odpady zielone należy 

zagospodarowywać w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, a do czasu ich powstania 

– w instalacjach zastępczych. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 22. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa  i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta 

te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 

szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

§ 23. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze 

obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, numer indentyfikacyjny nadany 

psu, imię psa, 

b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku psów uznawanych za agresywne - w kaganiec, 

c) prowadzenie psa pod opieką właściciela, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 

zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu, 

d) opłacanie rocznej opłaty od posiadania psów, której wysokość ustala odrębna uchwała  Rady Gminy 

Niedźwiedź, 

e) systematyczne szczepienie przeciw 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 2014 po. 1539), która 

nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywania na żądanie władz 

sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 

f) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią 

rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 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: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) niewprowadzanie 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, 

c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz 

tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy; 

d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce 

w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa oraz 

odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

e) 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, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 

korzystających z psów przewodników, 
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f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy. 

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 

domowych. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 24. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obrębie terenów wyłączonych z produkcji 

rolniczej na obszarach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem 

ich przechowywania w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać 

się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku oraz o ile nie narusza to przepisów odrębnych. 

2. Hodowla  zwierząt nie powinna  być uciążliwa dla współużytkowników  nieruchomości  oraz 

użytkowników nieruchomości sąsiednich. 

§ 25. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: 

1. gromadzą i usuwają powstające w związku z tym odpady i nieczystości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2. zapewniają minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzani 

§ 26. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby deratyzacji na 

terenie nieruchomości. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa  bądź 

przechowywania produktów rolno-spożywczych; 

3) miejsca ustawienia większych pojemników na odpady komunalne; 

4) piwnice budynków użyteczności publicznej. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy w uzgodnieniu 

z Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną określi dodatkowe obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin 

jej przeprowadzenia. 

4. Koszt takiej deratyzacji ponoszą właściciel nieruchomości na której przeprowadzono deratyzacje. 

§ 27. Termin przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt w uzgodnieniu z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 28. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Niedźwiedź, 

który może zwrócić się do Policji o pomoc w przeprowadzaniu odpowiednich czynności kontrolnych. 
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§ 29. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny przewidzianej 

w kodeksie wykroczeń oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Niedźwiedziu 

 

 

Edward Krzysztofiak 
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