
UCHWAŁA NR XXVII/238/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1              
i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wadowicach 

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje 

§ 1. Uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Wadowic. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 października 2019 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach: 
Piotr Hajnosz
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/238/2020 
Rady Miejskiej w Wadowicach 
z dnia 24 listopada 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WADOWICE 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice tj.: 

1. wymagania 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 punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który 
zapewnia przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, 
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 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. rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunki rozmieszczenia 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 i worków; 

2a. wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów; 

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

4. inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

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

6. wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7. obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości               
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.); 
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2. właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w rozumieniu ustawy; 

3. jednostce wywozowej – rozumie się przez to podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości na podstawie przepisów ustawy; 

4. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 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; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości, w rozumieniu ustawy 
o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.); 

5. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje 
rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów 
i remontów; 

6. bioodpadach - należy przez to rozumieć 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, w rozumieniu ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.); 

7. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - miejsce odbioru odpadów komunalnych 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który zapewnia przyjmowanie: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 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; 

8. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, w rozumieniu ustawy; 

9. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych, w rozumieniu ustawy; 

10. budynku jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.); 

11. budynku kilkurodzinnym - należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielono nie mniej niż trzy i nie 
więcej niż dziewięć lokali mieszkalnych, i których mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników; 

12. budynku wielorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielono nie mniej niż dziesięć 
lokali mieszkalnych, i którego mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników. 

  

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

§ 3. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu 
higieniczno - sanitarnego nieruchomości poprzez: 

1. wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub worków służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3, utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów; 

2. zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych; 
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3. ustawienie pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących 
utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg; 

4. selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmującego: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz popiół; 

5. przekazywanie odpadów, zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych, jednostce wywozowej 
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości; 

6. selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej, np. tekstylnych, budowlanych, medycznych, weterynaryjnych 
i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych; 

7. odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do 
przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów 
odrębnych; 

8. włączenie się z wodami opadowymi do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w razie braku możliwości 
przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na terenie 
nieutwardzonym swojej nieruchomości; 

9. usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno – 
higienicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się zanieczyszczeń na grunty sąsiednie; 

10. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku 
publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości (usuwanie błota, śniegu i lodu 
powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeby). 

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

1. zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię; 

2. stosowania do usunięcia śniegu i lodu środków chemicznych szkodliwych dla środowiska. 

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami: 

a) na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego lub ich częściach, w miejscach do tego 
wyznaczonych, przystosowanych i oznakowanych; 

b) na innych nieruchomościach pod warunkiem, że nie powoduje to uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, bądź 
gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie 
nieruchomości wyłącznie w zakresie doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i pod 
warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich. Zużyte części i materiały eksploatacyjne winny być zagospodarowane zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrębnych oraz z niniejszym regulaminem. 

3. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1 i 2 nie może naruszać praw określonych          
w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, 
zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju. 

§ 6. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia 
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do 
liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie lub wybudowanie, zgodnie z obowiązującym 
prawem, przydomowej oczyszczalni ścieków. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów 
komunalnych: 

a) papier, 

b) szkło; 

c) tworzywa sztuczne; 
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d) metale; 

e) opakowania wielomateriałowe; 

f) przeterminowane leki; 

g) chemikalia; 

h) zużyte opony; 

i) zużyte baterie i akumulatory; 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

k) odpady wielkogabarytowe; 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

m) tekstylia i odzież, 

n) bioodpady; 

o) 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; 

p) popiół. 

2. Inne wytworzone na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach lub workach. 

Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków                                                                   

oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, 
w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej 
w rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej minimum 120 litrów. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalają 
ilość worków do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniając następujące miesięczne wskaźniki 
nagromadzenia odpadów: 

a) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 12 litrów na każde dziecko, ucznia, studenta 
i pracownika, jednak co najmniej pięć worków o pojemności 120 litrów na lokal, 

b) dla domów opieki, szpitali, zakładów karnych, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 60 litrów na jedno 
łóżko, jednak co najmniej pięć worków o pojemności 120 litrów na lokal, 

c) dla lokali handlowych – 100 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej pięć 
worków o pojemności 120 litrów na lokal, 

d) dla lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, a także dla takich obiektów jak kina, 
biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura i inne – 28 litrów na każdego wykonującego pracę pracownika, 
jednak co najmniej pięć worków o pojemności 120 litrów na lokal, 

e) dla lokali gastronomicznych, w tym także tzw. ogródków gastronomicznych – 40 litrów na jedno miejsce 
konsumpcyjne, jednak co najmniej pięć worków o pojemności 120 litrów na lokal, 

f) dla punktów handlowo-usługowych poza lokalem, straganów poza targowiskami oraz kiosków 
o powierzchni do 15 m2 – co najmniej pięć worków o pojemności 120 litrów na każdy punkt, 

g) dla ogródków działkowych – co najmniej pięć worków o pojemności 120 litrów na każde pełne 10 ar 
powierzchni, 
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h) dla targowisk – 40 litrów na jeden stragan lub inne wyznaczone miejsce do handlu jednak co najmniej 
pięć worków o pojemności 120 litrów na każde pełne 10 ar powierzchni targowisko. 

3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wadowice: 

a) pojemniki o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów - przeznaczone do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych; 

b) worki o pojemności: 120 litrów - przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na 
nieruchomościach niezamieszkałych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza; 

c) worki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 litrów – przeznaczone do zbierania odpadów selektywnych 
za wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych; 

d) pojemniki o pojemności 1100 litrów – przeznaczone dla budynków wielorodzinnych do zbierania 
odpadów selektywnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe); 

e) pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów – przeznaczone dla budynków 
wielorodzinnych do zbierania odpadów biodegradowalnych; 

f) kosze uliczne o pojemności od 15 litrów do 110 litrów – przeznaczone do zbierania odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych. 

§ 9. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 
pojemników oraz worków: 

a) kolor niebieski – pojemniki o pojemności 1100 litrów przeznaczone dla budynków wielorodzinnych, a dla 
pozostałych nieruchomości worki o pojemności 120 litrów przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 

b) kolor zielony - pojemniki o pojemności 1100 litrów przeznaczone dla budynków wielorodzinnych, a dla 
pozostałych nieruchomości worki o pojemności 120 litrów przeznaczone do zbierania szkła; 

c) kolor żółty – pojemniki o pojemności 1100 litrów przeznaczone dla budynków wielorodzinnych, a dla 
pozostałych nieruchomości worki o pojemności 120 litrów przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych i metali; 

d) kolor brązowy – pojemniki o pojemności 1100 litrów, 240 litrów lub 120 litrów przeznaczone dla 
budynków wielorodzinnych, a dla pozostałych nieruchomości worki o pojemności 120 litrów przeznaczone 
do zbierania bioodpadów. 

2. Popioły i żużle należy zbierać w pojemnikach spełniających wymagania polskiej normy PN-EN 840, 
z napisem „POPIÓŁ” o pojemności 120 litrów. 

3. Bioodpady, zaleca się gromadzić na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach, 
usytuowanych w sposób niestwarzający uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

3a. 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. 

3b. Pojemność, rodzaj i konstrukcja kompostownika winna zapewniać bieżące potrzeby zagospodarowywania, 
powstałych na terenie nieruchomości, bioodpadów i nie powodować uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich. 

4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się m. in. w aptekach na terenie Gminy Wadowice. 

5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w PSZOK, w szkołach, sklepach, budynkach użyteczności 
publicznej. 

6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do PSZOK. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach 
przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową, 
ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd 
pojazdu jednostki wywozowej. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do PSZOK. 
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§ 10. 1. W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na terenach takich jak: drogi publiczne, 
przystanki komunikacji publicznej, ciągi piesze, obiekty handlowe parkingi i parki, pojemniki winny być 
rozmieszczone w sposób umożliwiający swobodne z nich korzystanie, w ilości dostosowanej do natężenia 
ruchu pieszych. 

2. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich 
ustawiania. 

§ 11. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek: 

1. wydzielenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą liczbę 
pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów; 

2. wyposażenia terenu imprezy w wystarczającą liczba przenośnych kabin toaletowych; 

3. posprzątania terenu po zakończonej imprezie. 

§ 12. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez jednostkę wywozową w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, 
jak i wewnętrznej; 

2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony części, np. pokrywy; 

3. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie. 
Jednostka wywozowa jest zobowiązana do uprzątnięcia tylko tych zanieczyszczeń, które powstają w trakcie 
realizacji usługi odbioru odpadów; 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady. 

§ 13. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać  
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej. 

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich 
ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, po wcześniejszym ustaleniu 
z właścicielem nieruchomości oraz przedstawicielem jednostki wywozowej. 

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem 
na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika 
w porozumieniu z jednostką wywozową. 

4. W przypadku występowania utrudnionego dojazdu do nieruchomości dopuszcza się możliwość stosowania 
worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników. 

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

z nieruchomościoraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

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

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) zabudowa kilkurodzinna – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

c) zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 
dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 
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2. zbierane selektywnie odpady komunalne – papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania 
wielomateriałowe: 

a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) zabudowa kilkurodzinna – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

c) zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

d) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 
raz w miesiącu; 

3. bioodpady: 

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

b) zabudowa kilkurodzinna – nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

c) zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 
raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony: 

a) zabudowa jednorodzinna – dwa razy w roku; 

b) zabudowa kilkurodzinna – dwa razy w roku; 

c) zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

5. Popiół: 

a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) zabudowa kilkurodzinna – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

6. Pozostałe odpady komunalne wymienione w §7, które właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnie 
zbierać należy na bieżąco przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego na terenie Gminy Wadowice. 

6.1. Wprowadza się limity przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
następujących odpadów komunalnych: 

a) odpady budowlane i rozbiórkowe do 1000 kg na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną 
deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej; 

b) zużyte opony do 10 szt. na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej; 

c) odpady wielkogabarytowe do 1000 kg na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną 
deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej. 

§ 15. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem 
uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właściciela nieruchomości,     z częstotliwością i w 
sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców 
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych. 

3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą 
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, przez podmioty uprawnione do transportu i zagospodarowania osadów 
ściekowych. 
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Rozdział 5. 
 Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1. Na terenie gminy 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 

§ 17. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie 
swoich zwierząt i są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku. Zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt poza jej obręb jest obowiązkiem 
utrzymującego zwierzęta. 

2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może się stać niebezpieczny dla 
człowieka lub innego zwierzęcia. 

3. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest 
dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel lub 
opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do działań mających na celu wyeliminowanie 
zagrożeń i uciążliwości z tego tytułu dla innych obywateli, w związku z tym obowiązani są m.in. do: 

a) zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowych, zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt; 

b) właściwego zabezpieczenia pomieszczeń lub posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz, 
posesję oznaczyć w miejscu widocznym tabliczką ostrzegawczą z odpowiednim napisem, np. „UWAGA 
PIES”; 

c) przewożenia zwierząt środkami komunikacji publicznej – tylko na zasadach ustalonych przez 
przewoźnika, a w szczególności – pies powinien być w kagańcu i trzymany przez właściciela krótko przy 
nodze; 

d) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach wspólnie 
użytkowanych, a w szczególności chodnikach, utwardzonych placach, skwerach, zieleńcach. 

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 
Miejskiej w Wadowicach w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice".  

Rozdział 7. 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcjirolniczej 

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, jest dopuszczone pod następującymi 
warunkami: 

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 

b) ograniczenia do obszaru nieruchomości, na której hodowla jest prowadzona, wszelkich uciążliwości dla 
środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem. 
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3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są 
przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 

a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

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

c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, realizowaną przez 
podmiot uprawniony; 

d) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od zabudowań mieszkalnych 
i gospodarczych nieruchomości sąsiednich w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły 
nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. Usytuowanie uli winno nie zakłócać 
korzystania z nieruchomości sąsiednich w jej granicach. Jeżeli parametry nieruchomości nie pozwalają na 
zachowanie niezbędnych odległości właściciel pasieki zobowiązany jest do zastosowania dodatkowych 
zabezpieczeń w postaci np. parkanu, żywopłotu czy innej przeszkody zmieniającej kierunek lotu pszczół. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wadowice, zobowiązani są do 
przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku deratyzacji nieruchomości w terminach: 

a) wiosennym – z rozpoczęciem niezbędnych czynności deratyzacyjnych w dniu 20 marca i zakończeniem 
ich w dniu 20 kwietnia danego roku kalendarzowego; 

b) jesiennym – z rozpoczęciem niezbędnych czynności deratyzacyjnych w dniu 15 października i 
zakończeniem ich w dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji każdorazowo w przypadku 
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości w ilości i według instrukcji stosowania danego 
preparatu. 

Rozdział 9. 
Przepisy końcowe 

§ 21. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie 
art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach: 
Piotr Hajnosz
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