REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej w Muszynie, dotyczące:
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie

selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób
co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne
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, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
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
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 250);
2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - należy rozumieć przez to dokument przyjęty
przez Sejmik Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku uchwała nr XXV/397/12;
3) nieruchomościach zamieszkałych- należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone do
trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
4) nieruchomościach niezamieszkałych- należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod
działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową, działalność oświatową, działalność
kulturalną, urzędy, lokale gastronomiczne, domy wczasowe, sanatoria oraz nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku;
5) właścicielach nieruchomości- należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek
realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;
6) zabudowie jednorodzinnej- to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku,
zgodnie z treścią art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane;
8) zabudowie wielorodzinnej- zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie
które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
9) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
o odpadach;
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10) zmieszanych odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć rodzaj odpadów komunalnych
wymieniony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów jako „niesegregowane” (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), a także
odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu przez właściciela nieruchomości ze strumienia odpadów
komunalnych wszystkich lub niektórych frakcji odpadów, które powinien on selekcjonować;
11) odpadach ulegających biodegradacji- rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 10
ustawy o odpadach;
12) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne
pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących
z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach;
13) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, 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 oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50
kg;
14) odpadach medycznych- rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie
medycyny; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o odpadach;
15) odpadach opakowaniowych- rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu
przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;
zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
16) odpadach budowlanych i rozbiórkowych- rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących
z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie
trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;
17) odpadach niebezpiecznych- w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne,
a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków
do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach; zgodnie z treścią art. 3 ust. 4
ustawy o odpadach;
18) nieczystościach ciekłych- rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych; zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
19) zbiornikach bezodpływowych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; zgodnie z treścią art. 2 ust.1 pkt 5
ustawy;
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20) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych- należy przez to rozumieć zlokalizowany na
terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony punkt zbiórki, do którego
mieszkańcy mogą dostarczać wyselekcjonowane odpady komunalne
21) chowie zwierząt- rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
22) zwierzętach gospodarskich- rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
23) zwierzętach domowych- rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza; zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie
zwierząt;
24) zwierzętach bezdomnych- rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
25) regulaminie- rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania i do
przekazywania podmiotom odbierającym, następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
5) zużytych opon;
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
7) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych;
8) tworzywa sztuczne;
9) papieru i tektury;
10) szkła i opakowań wielomateriałowych;
11) metalu.
§4
1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia 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 na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13
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września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) oraz
z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego.
2) Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie, tak
aby nie utrudniało ruchu pieszych.
3) Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg i lód należy składać w sposób nieutrudniający ruchu pieszych
i pojazdów a jednocześnie umożliwiając ich odbiór przez usługobiorcę.
§5
1) Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej poprzedzonej odpowiednią
instalacją oczyszczającą lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi;
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specjalnie oznaczonych.
2) Dopuszcza się przeprowadzenie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi pod warunkiem, ze nie spowoduje to zanieczyszczenia wód gleby, powietrza
oraz nadmiernych uciążliwości dla terenów sąsiednich. Powstające w związku z naprawą odpady
powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§6
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość (we własnym
zakresie lub zamówić u przedsiębiorcy) w dostateczną ilość pojemników na zmieszane odpady
komunalne o minimalnej pojemności 110 l; nie powodując przepełnienia pojemników a rodzaj
stosowanych

pojemników

musi

zapewniać

możliwość

ich

opróżniania

przy

użyciu

specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów.
2. Dopuszcza się następujące pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna;
1) pojemniki uliczne o pojemności od 35 l do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
3) kontenery o pojemności od 5 m³ do 10 m³;
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4) worki koloru czarnego o podwyższonej wytrzymałości i pojemności od 60 l do 120 l do
zbierania, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, większych ilości odpadów niż wynika
to z obliczonej lub minimalnej pojemności pojemników;
3. Ustala się tygodniowe normy objętościowe pojemników do gromadzenia odpadów:
1) dla budynków mieszkalnych – 10 l na mieszkańca lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności
110 l na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l na każdy punkt;
6) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane
jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na
odpady;
§7
Określa się rodzaje i pojemność worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1. pojemność worków przeznaczonych dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej winna
wynosić od 60 l do 120 l;

2. pojemność pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów przeznaczonych w szczególności
dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej winna wynosić 110 l - 120 l, 240 l, 1100 l;

3. do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących
ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania wielomateriałowe;
4) CZERWONY z przeznaczeniem na metal;
5) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

4. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oznaczają worki do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych nalepkami zaopatrzonymi w kody kreskowe.

5. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez
przedsiębiorcę z pojemników zlokalizowanych w tzw. gniazdach, po jednym pojemniku na każdą
frakcję odpadów komunalnych.
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§8
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach dostosowana
powinna być do natężenia ruchu pieszych;
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty,
a jeśli jej nie ma w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
d) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;
2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi (powyżej 400 m²), targowiskami i placówkami
oświatowymi:


zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw
sztucznych, metali, papieru i tektury oraz odpadów biodegradowalnych oznakowane kolorami
takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym;

§9
Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej,
zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie i dostosowanie wielkości
zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do
przepełnienia – przyjmując zużycie wody jako równe 3 m³/osobę/miesiąc;
§ 10
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy §
22, § 23 i § 24 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
3) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą
być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;
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§ 11
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane

zgodnie

z

ich

przeznaczeniem,

z

zachowaniem

zasad

bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12
Ustala się następującą, minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1. odpady zmieszane odbierane są:
1) w zabudowie miejskiej jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wiejskiej jednorodzinnej – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
3) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na tydzień;

2. odpady zbierane selektywnie odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
3. odpady ulegające biodegradacji odbierane są:
1) w zabudowie miejskiej jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wiejskiej jednorodzinnej – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
3) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień;
4) z punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność
sezonową – nie rzadziej niż raz na tydzień;
4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane są przez
przedsiębiorcę 2 razy w roku w wyznaczonych wcześniej miejscach i terminach. W innych
terminach odpady te mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
5. Chemikalia (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin) i zużyte opony przyjmowane
są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych;
7. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych
i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
8. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać
w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na
terenie placówek oświaty i innych obiektach użyteczności publicznej;
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9. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie
oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia;
10. Odpady wymienione w pkt 7, 8 i 9 również przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych;
11. Odpady medyczne lub weterynaryjne powstające w związku z prowadzoną na terenie danej
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych podlegają
obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu według zasad
i wymogów określonych odrębnymi przepisami;
12. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.
§ 13
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości
jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 14
Na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, mając na uwadze zasady utrzymania czystości
i porządku, zabrania się:
1) Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych
śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników
i lakierów, innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne
pochodzących z działalności gospodarczej;
2) Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników
innych właścicieli;
3) Spalania odpadów w pojemnikach;
4) Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza
się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych, jeśli jest to zgodne
z zasadami współżycia społecznego;
5) Zakopywania odpadów;
6) Odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów, zbiorników wodnych oraz kanalizacji
deszczowej;
7) Wrzucania do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury:
a) kalki technicznej;
b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
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d) zabrudzonego, tłustego papieru;
e) pieluch jednorazowych;
f) podpasek;
g) zabrudzonego, tłustego papieru.
8) Wrzucania do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła i opakowań
wielomateriałowych:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki);
b) luster;
c) szklanych opakowań po lekach i chemikaliach z zawartością;
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);
e) szyb samochodowych.
9) Wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zabrudzonych i tłustych folii;
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;
d) styropianu.
10) Wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metalu:
a) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;
b) baterii i akumulatorów;
c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11) Umieszczania w przydomowych kompostownikach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów ulegających biodegradacji:
a) odpadów innych niż biodegradowalne;
b) odpadów pochodzenia zwierzęcego;
c) odpadów pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie nadających się do
kompostowania (ze względu na swoje rozmiary długo rozkładające się);
d) ziemi i kamieni.
ROZDZIAŁ V
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 15
Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów poprzez:
1) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku;
2) wykorzystywanie produktów o wydłużonym okresie użytkowania;
3) wielokrotne wykorzystywanie opakowań szklanych i plastikowych;
4) przekazywanie odzieży osobom potrzebującym.
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§ 16
W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się kompostowanie tych
odpadów na terenie nieruchomości i wykorzystywanie we własnym zakresie, w sposób nie
powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
§ 17
1. Niesegregowane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane
do regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wyznaczonych
w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
2. Odpady zielone i bioodpady odebrane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane do
regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów wyznaczonych w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18
1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie
stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie
powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia.
2. Właściciele utrzymywanych w lokalach mieszkalnych, jako zwierzęta domowe, ssaków, gryzoni,
ptaków, gadów, płazów i owadów oraz pajęczaków są zobowiązani do zapobiegania ich
wydostaniu się na zewnątrz lokalu, dotyczy to w szczególności egzotycznych zwierząt jadowitych
i drapieżnych.
3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.
§ 19
1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi,
chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę – nie dotyczy osób niewidomych korzystających
z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie
pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia,
z uwzględnieniem następujących zasad:
1) psa należy prowadzić na smyczy,
2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie
w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu.
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§ 20
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do zorganizowania zbierania i usuwania zwłok
padłych zwierząt z terenu nieruchomości, a w przypadku nie ustalenia właściciela lub opiekuna
padłego zwierzęcia, gmina zleca usunięcie zwłok przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami weterynaryjnymi.
2. Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zwierząt
domowych w ilościach stwarzających uciążliwości dla mieszkających w tych budynkach ludzi.
§ 21
1. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta należy zabezpieczyć tak, aby warunki
utrzymywania zwierząt wykluczały możliwość niekontrolowanego opuszczenia przez nie terenu
nieruchomości.
2. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta agresywne, w tym psy agresywne, należy
wyposażyć przy każdym wejściu na teren nieruchomości w tabliczkę ostrzegawczą o minimalnym
formacie 15x20 cm, z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu zwierzęcia
agresywnego, w tym psa agresywnego na terenie nieruchomości.
§ 22
Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych
w § 19 ust. 2.
§ 23
Zakazuje się handlu zwierzętami domowymi i gospodarczymi poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez uprawnione do tego organy.
§ 24
Zabrania się:
1) wprowadzania zwierząt na tereny:
a) placów zabaw dla dzieci,
b) piaskownic,
c) ośrodków szkolno – wychowawczych,
d) budynków użyteczności publicznej,
e) cmentarzy,
f) obiektów sportowych,
g) urządzonych ogrodów publicznych,
h) urządzonych terenów rekreacyjnych.
2) kąpieli psów i innych zwierząt domowych w miejskich kąpieliskach i fontannach.
§ 25
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do utrzymania miejsca bytowania zwierząt
w czystości i porządku.
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2. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe mogą w drodze wewnętrznego regulaminu
określić szczegółowe zasady utrzymania zwierząt domowych na nieruchomościach, zwłaszcza
w budynkach będących w ich władaniu.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 26
1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej pod następującymi warunkami:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych,
2) posiadania budynków gospodarskich spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi
przepisami budowlanymi,
3) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych,
hałasu oraz innych niedogodności dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości
sąsiednich.
4) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości
2. Dopuszcza się utrzymywanie pszczół na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem, że ule pszczele będą zabezpieczone
w sposób uniemożliwiający przypadkowy dostęp do nich (np. poprzez wykonanie ogrodzenia)
oraz nie będą uciążliwe dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.
ROZDZIAŁ VIII
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 27
1. Ustala się, że Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna jest obszarem obowiązkowej deratyzacji,
w szczególności dotyczy: szkół, obiektów handlowych, obiektów użyteczności publicznej,
gospodarstw rolnych, budynków wielolokalowych.
2. Deratyzację przeprowadza się wiosną, jesienią a także częściej, w zależności od występujących
potrzeb.
3. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić upoważnionym służbom przeprowadzenie
kontroli w zakresie wykonywania obowiązku, o którym mowa w ust. 2.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych,
zdrowotnych lub innych, może zarządzić przeprowadzenie deratyzacji w innych terminach niż
określone w ust. 2.
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ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 28
1. Bieżące czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad regulaminu wykonują upoważnieni
przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny
zapisanej w art. 10 ust 2a ustawy.
3. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust. 2 toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy
z 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 250)
oraz odpowiednich przepisach.
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