UCHWAŁA NR XIV/138/2016
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjumuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica stanowiący
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1) Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z 2013 roku poz. 224).
2) Uchwała Nr XXV/203/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z
2013 roku poz. 3443).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/138/2016
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 16 marca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
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 urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń 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 terminy 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. z 2016 r., poz. 250),
2) Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego – należy rozumieć przez to dokument
przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r.,
3) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć w
znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie w tym celu
przygotowany i wyposażony obiekt, w którym mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu,
wyselekcjonowane odpady,
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4) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni
ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część
takich budynków,
5) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady (np. urzędy, obiekty kulturalne i oświatowe, banki, obiekty sakralne,
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ogrody działkowe, domki letniskowe, nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp.),
6) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć osobę lub osoby zamieszkujące wspólnie w budynku
mieszkalnym albo w wydzielonym lokalu mieszkalnym i wspólnie się utrzymujące w celu zaspakajania
wspólnych oraz indywidualnych potrzeb członków gospodarstwa domowego,
7) 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 nieruchomością,
8) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podpisane z podmiotem uprawnionym
przez właścicieli nieruchomości,
9) 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 zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych
odpady , charakteryzujące się tym, że 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
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
11) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów domowych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
12) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z
wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
13) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe w rozumieniu art. 8 pkt.
8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z
2013 r. poz. 888),
14) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z
remontów i budów wymienioną w KPGO pośród strumieni składających się na odpady komunalne,
15) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady wykazujące co najmniej jedną spośród
właściwości wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy o odpadach zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
16) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć sprzęt stanowiący odpady
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
17) bateriach i akumulatorach - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych
baterie i akumulatory, będące odpadami w rozumieniu zapisów ustawy o odpadach, do których zalicza się
baterie przenośne, akumulatory przenośne, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie
zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz baterie samochodowe, akumulatory samochodowe, które są
używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach,
18) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące pozostałość po
wyselekcjonowaniu z masy odpadów nadających się do odzysku, recyklingu (np. odpadów surowców
wtórnych) lub do unieszkodliwienia (np. odpadów niebezpiecznych),
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19) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
20) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
21) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
22) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Brzeźnica ustalony przez uprawniony podmiot,
23) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa posiadające aktualny wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez wójta lub posiadającymi wydane przez wójta ważne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie:
a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
24) odpowiednim stanie sanitarnym pojemników – należy prze to rozumieć likwidowanie w urządzeniach
do zbierania odpadów drobnoustrojów chorobotwórczych powstających podczas gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także ograniczenie odorów i nieprzyjemnych
zapachów powstających w procesie rozkładu odpadów ulegających biodegradacji,
25) odpowiednim stanie porządkowym pojemników - należy przez to rozumieć właściwą estetykę
pojemników do zbierania odpadów np. brak skorodowań, brak zbędnych napisów,
26) odpowiednim stanie technicznym pojemników - należy prze to rozumieć brak w urządzeniach do
zbierania odpadów elementów zużytych i zniszczonych oraz uszkodzeń mechanicznych, a także
wyposażenie tych urządzeń we wszystkie elementy, w tym sprawne mechanizmy jezdne, zamykające oraz
pokrywy,
27) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu
na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,
28) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć 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 art. 4 pkt 17 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o ochronie zwierząt”,
29) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich zgodnie z art. 4 pkt. 18 ustawy o ochronie
zwierząt,
30) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć 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 zgodnie z art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie
zwierząt.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III pojemniki, służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym,
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2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych,
3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie sześciu miesięcy od stworzenia
warunków technicznych do takiego podłączenia się. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowiązkowe jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w obowiązujących przepisach,
4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych o pojemności dostosowanej do ilości
osób przebywających na terenie nieruchomości,
5) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki, gnojowicy oraz ścieków przemysłowych,
6) zgłoszenie do Urzędu Gminy w Brzeźnicy fakt posiadania zbiornika bezodpływowego (podając jego
objętość oraz ilość osób korzystających ze zbiornika) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (podając jej
rodzaj),
7) ustawienie pojemników na odpady komunalne w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do
odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem,
9) we wskazanym zakresie selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych, a w szczególności zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, a
następnie przekazywanie je zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu, ustawy oraz ustawy o odpadach i
odrębnymi przepisami,
10) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych,
11) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego,
12) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących urządzenia
na odpady,
13) 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, nie rzadziej
niż raz w miesiącu; zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnie,
14) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej,
15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,
16) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych
przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni
oraz drzewa,
17) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp.,
umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa,
18) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnych z numerem
porządkowym nieruchomości , oraz zadbanie o jej estetyczny i czytelny wygląd,
19) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą,
20) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru,
21) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urządzania,
22) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia,
23) utrzymywanie rowów poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym,
24) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie drożności,
25) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, pod
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26) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków oraz spalenisk,
27) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc na
terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych,
28) naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje,
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą
właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a
powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
29) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach
spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t. j. Dz. U. z
2015 r., poz. 625 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w
zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami
okres,
30) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie
29,
31) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych,
32) na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej zorganizować w obrębie posesji kompostowanie
odpadów organicznych (zielonych) we własnym zakresie lub przekazywać je podmiotowi uprawnionemu,
33) tworzone kompostowniki nie mogą stanowić uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości;
ich usytuowanie powinno odpowiadać odrębnym przepisom,
34) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
późn. zm.),
35) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VII i VIII
niniejszego Regulaminu,
36) zgłaszanie do Urzędu Gminy (stanowisko ds. rolnictwa i mienia komunalnego) faktu zauważenia
bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę.
§ 4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do
obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi
pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
§ 5. Podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych jest zobowiązany do:
1) selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania,
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w WPGO,
3) przygotowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych uwzględniając
częstotliwość ich odbioru określoną w § 14 ust.1,
4) w przypadku podpisania umowy z właścicielami nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
lecz powstają odpady komunalne odbieranie ich według odrębnego harmonogramu uwzględniając
częstotliwość ich odbioru określoną w § 14 ust.2
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§ 6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) wrzucania do pojemników na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu
budowlanego oraz innych selektywnie zebranych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów,
2) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki innych odpadów niż te, dla
jakich pojemniki lub worki zostały przeznaczone,
3) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy
ulicznych lub do pojemników innych właścicieli,
4) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie
odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych,
5) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu,
6) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do
zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących
elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców,
7) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.,
8) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,
9) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
10) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
11) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych,
12) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
13) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
14) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.,
15) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów
lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana
jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z
2015 r., poz. 460 z późn. zm.),
16) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
17) wyrzucania i gromadzenia odpadów komunalnych w tym także takich odpadów jak popiół, żużel, gruz
budowlany na:
a) drogach dojazdowych, poboczach dróg, rowach przydrożnych, skarpach potoków i cieków wodnych,
b) gruntach stanowiących własność osób trzecich,
c) w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
18) dopuszczalne jest czasowe składowanie odpadów komunalnych takich jak żużel, popiół, gruz budowlany
a także innych materiałów sypkich, pylących lub ulegających rozmywaniu bądź rozpuszczaniu pod
wpływem wody, wyłącznie na gruncie należącym do właściciela nieruchomości w sposób zapewniający
właściwe ich zabezpieczenie przed wymywaniem, pyleniem i skażeniem lub zanieczyszczeniem gruntu
bądź wody.
§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie zbierania odpadów komunalnych:
1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) zmieszanych odpadów komunalnych, w tym popiół,
b) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
c) szkła oraz opakowań ze szkła,
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d) tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
e) metali oraz opakowań z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.),
f) opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków),
g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
i) użytych opon,
j) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych
k) odzieży i tekstyliów oraz opakowań z tekstyliów,
l) przeterminowanych leków,
m) chemikaliów,
n) zużytych baterii i akumulatorów,
o) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
2) Odpady określone w ust. 1 gromadzone oraz odbierane lub przekazywane w sposób gwarantujący ich
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów, przy zachowaniu następujących zasad :
a) odpady te należy odbierać lub przekazywać z częstotliwością określoną w rozdziale IV,
b) o terminach odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych właściciele nieruchomości będą
informowani poprzez harmonogram dostarczany właścicielom nieruchomości zamieszkałych przez
podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy
Brzeźnica,
c) w przypadku dostarczania odpadów komunalnych we własnym zakresie przez mieszkańców do miejsc :
aptek, punktów sprzedaży środków ochrony roślin, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny itp. mieszkańcy będą informowani o miejscach ich zbierania poprzez stronę internetową
Urzędu Gminy Brzeźnica,
3) Odpady zmieszane powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach.
4) Odpady surowce wtórne ( papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i ich opakowania oraz
opakowania wielomateriałowe), powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w oznakowanych
workach. Zasady postępowania z odpadami surowcami wtórnymi:
a) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i innych, które uległy zabrudzeniu,
należy przed złożeniem do worka umyć ( pozbawić resztek substancji oraz wyrobów) ,
b) odpady opakowaniowe należy trwale zgnieść przed wrzuceniem do worka z odpadów opakowaniowych
posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały
zmniejszoną objętość,
c) do worka opisanego tworzywa sztuczne należy wrzucać tworzywa sztuczne i opakowania z niego
wykonane oraz opakowania wielomateriałowe – tetrapaki tj. puste, zgniecione opakowania po sokach,
mleku itp. oraz metal i opakowania z niego wykonane,
d) do worka opisanego szkło należy wrzucać szkło i opakowania z niego wykonane,
e) do worka opisanego papier i tektura należy wrzucać papier i tekturę oraz opakowania z niego wykonane.
5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić, w formie
wystawki lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
6) . Odzież i tekstylia należy gromadzić w pojemnikach postawionych na terenie Gminy przez przedsiębiorcę
prowadzącego zbiórkę odzieży używanej lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
7) Odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia
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robót do właściwego organu administracji należy przekazywać we własnym zakresie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
8) Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości winno się poddawać procesowi kompostowania, z
przeznaczeniem kompostu do własnego użytku lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Bezpośrednio z terenów nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy będzie zapewniony odbiór suchych liści, trawy i gałęzi w ilości maksymalnej do 5
worków o pojemności 120 litrów na miesiąc.
9) Zużyte opony należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon – zakładów
wulkanizacyjnych lub we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
10) Przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy
Brzeźnica lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
11) Zużyte baterie i akumulatory (z pojazdów samochodowych) należy przekazywać, podczas zakupu nowych
w placówkach handlowych lub w stacjach obsługi pojazdów lub do przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów, których wykaz zamieszczony będzie na stronie
internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica. Zużyte baterie i akumulatory (mało gabarytowe typu paluszki lub
guzikowe) należy przekazywać do :
a) placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w
pojemnikach oznakowanych,
b) placówek oświatowych, a dostarczanych przez uczniów, zbieranych w pojemniku oznakowanym, lub we
własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
12) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać :
a) podczas zakupu nowego sprzętu w placówkach handlowych w ilości i rodzaju odpowiadającemu
zakupowi nowego,
b) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów, których wykaz
zamieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica lub we własnym zakresie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
13) Chemikalia ( tj. opakowania zawierające resztki farb, opakowania po środkach ochrony roślin) należy
przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów lub we własnym zakresie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych gromadzących
nieczystości ciekłe oraz opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków:
1) Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób przebywających na jej terenie.
2) Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą
zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód
podziemnych. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do
ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach
odrębnych.
3) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w
celu ich opróżnienia.
§ 9. Właściciele nieruchomości, na terenie których odbywają się imprezy o charakterze publicznym
zobowiązani są do:
1) Wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia
odpadów dostosowaną do ilości osób uczestniczących w imprezie oraz w odpowiednią ilość szaletów
przenośnych.
2) Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie
pojemników na odpady komunalne i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
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Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 10. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości:
1) Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki i kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Pojemniki i kontenery na
odpady zmieszane właściciel nieruchomości musi nabyć we własnym zakresie.
2) Komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych
pojemnikach lub kontenerach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w
szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę.
3) Pojemniki przewidziane do zbierania komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na terenie
gminy to:
a) pojemniki: 110l, 120l, 240l,
b) kontenery: 1100l, 2200l, 7000l.
4) Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania komunalnych odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala właściciel
nieruchomości, tak by odpowiadała ona ilości wytworzonych odpadów przy uwzględnieniu pojemników
określonych w § 10 pkt. 3) lit.a).
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o pojemności 120l
wykonane z folii przeźroczystej LDPE lub HDPE w następującej kolorystyce:
a) papier i tektura – niebieski,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – brązowy,
c) szkło – zielony,
d) tworzywa sztuczne i metal – żółty,
W workach na tworzywa sztuczne i metal mogą być także zbierane odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.
6) W przypadku znacznego zanieczyszczenia zebranych odpadów opakowaniowych innymi odpadami
komunalnymi, podmiot odbierający upoważniony jest do nieodebrania odpadów. Informację o przyczynach
nieodebrania odpadów podmiot powinien pozostawić do wiadomości właścicielowi nieruchomości,
7) Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz odpady komunalne są wytwarzane
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb.
§ 11. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w
miejscach i na drogach publicznych:
1) Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów to:
a) kosze uliczne o pojemności od 20l do 50 l,
b) pojemniki 110l, 120l, 240l
c) kontenery 1100l, 2200l, 7000l
2) Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w
jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w
liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4
godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde
następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami
uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
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3) Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji są przez
właścicieli nieruchomości, zarządy dróg lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej
obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne lub pojemniki.
4) Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego umieszcza się kosze uliczne o minimalnej pojemności
20 l przeznaczone na niesegregowane odpady komunalne.
§ 12. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i §
23 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 oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy
wystawić w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości. Odpady, które zostaną wystawione w inny niż określone powyżej miejsca, nie podlegają
odbiorowi. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów wielkogabarytowych.
3) Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem
się na niej wody i błota.
4) Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym
stanie technicznym oraz ich okresowego mycia i dezynfekowania.
5) Wyselekcjonowane meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem lub we własnym zakresie w terminach
przewidzianych harmonogramem dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odpady te powinny być odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób
niepowołanych, a w szczególności dzieci.
6) Zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa § 11 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
§ 13. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji
urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z
działalności gospodarczej.
2) Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
3) Do worków na papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury zabrania się wrzucać:
- opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
- kalkę techniczną,
- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) Do worków na szkło i opakowania szklane zabrania się wrzucać :
- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyby samochodowe.
5) Do worków na tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
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- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych:
1) Właściciele gospodarstw domowych w których mieszkańcy zamieszkują zobowiązani są do pozbywania się
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwością:
a) zmieszane odpady komunalne w tym popiół - 1 raz w miesiącu,
b) szkło i opakowania ze szkła – 1 raz w miesiącu,
c) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – 1 raz w miesiącu,
d) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych- 1 raz w miesiącu,
e) metal i opakowania z metali - 1 raz w miesiącu,
f) opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy do roku (marzec i wrzesień) lub we własnym zakresie
mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy do roku ( marzec i wrzesień) lub we własnym zakresie
mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
i) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - w ilości maksymalnej do 5 worków
o pojemności 120 litrów na miesiąc lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
j) zużyte opony - należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon – zakładów
wulkanizacyjnych lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych,
k) odzież i tekstylia – należy przekazywać do pojemników ustawionych przez przedsiębiorcę prowadzącego
zbiórkę odzieży używanej lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych,
l) przeterminowane leki – należy przekazywać do pojemnika ustawionego w aptece lub we własnym
zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
m) chemikalia - należy przekazywać w punktach sprzedaży lub we własnym zakresie mogą być
dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
n) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - należy przekazywać do
pojemników ustawionych w placówkach handlowych i oświatowych lub we własnym zakresie mogą być
dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia
robót do właściwego organu administracji należy przekazywać we własnym zakresie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2) Odbiorowi bezpośrednio sprzed posesji podlegają odpady, o których mowa w ust.1 pkt.1 a-i wystawione w
dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określone powyżej miejscach, nie podlegają odbiorowi.
Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
wielkogabarytowych.
3) Wykonawca usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłoniony w drodze przetargu w ramach
świadczenia usługi, zobowiązany będzie do wyposażenia i prowadzenia na terenie Gminy Brzeźnica punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
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4) Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych na terenie
Gminy Brzeźnica w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą
dostarczać odpady zebrane selektywnie: szkło i opakowania ze szkła, papier i opakowania z papieru,
tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania z metali, opakowania
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, zużyte opony, odzież i tekstylia,
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe.
5) Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości
dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt.
6) Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwością:
a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,
b) segregowane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu
Odbiór odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady
komunalne odbywać się będzie w innym terminie niż wyznaczony w harmonogramie dla odbioru
odpadów z gospodarstw domowych.
7) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do niezwłocznego podpisania z podmiotem
uprawnionym, umowy na odbiór odpadów komunalnych.
8) W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje
taka potrzeba (zanieczyszczenia spowodowane imprezą).
9) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić wypełniony pojemnik odpadami w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, na chodnik
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów wielkogabarytowych.
10) Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości odpadów gromadzonych
w tych koszach , jednak nie mniejsza niż raz na miesiąc.
11) Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów pracownicy podmiotu
uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
12) Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów aby nie zagrażał on
bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywał się według tras i w terminach wyznaczonych
harmonogramem.
13) Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.
§ 15. Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1) Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do
niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego
lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
2) Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą
zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód
podziemnych.
3) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
4) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
5) Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu
uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. Przedsiębiorcy uprawnieni do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązani są
do:
1) przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
wymienionych w WPGO dla Województwa Małopolskiego – Region Zachodni,
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do
instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z
odpadami.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawienie ich bez dozoru.
§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) W odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
b) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego
otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
c) właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie
dla zdrowia lub życia ludzkiego,
d) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1539 z późn. zm. ), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i
okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia
o przeprowadzonym szczepieniu,
e) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 Nr 77, poz. 687).
2) W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie 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 gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny
objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów,
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego
przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania
kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez
psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem,

Id: 18F42010-F62A-4BDF-80A1-378F80ABDFC8. Podpisany

Strona 13

f) 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, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w
szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z
psów przewodników,
g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
h) poddanie pod obserwacje lekarza weterynarii zwierząt, które pokąsały człowieka,
i) zapewnienie humanitarnego ich traktowania poprzez wydzielenie pomieszczenia chroniącego je przed
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego
swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
3) Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
4) Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt
domowych.
5) Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
Brzeźnica w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica”.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są
przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku,
deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych,
może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
§ 21. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
§ 22. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt, w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
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§ 23. 1. Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu oraz zgodny z zaleceniami
producenta.
2. W dniu rozpoczęcia deratyzacji trutkę należy wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni, uzupełniając
jej ilość w miarę spożywania przez szczury przez cały czas trwania deratyzacji.
3. Miejsca wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, ptactwa, zwierząt domowych oraz
umieścić ostrzeżenie: „TRUCIZNA”.
4. W czasie trwania deratyzacji właściciel zobowiązany jest codziennie zbierać padłe gryzonie. Po
zakończeniu deratyzacji należy usunąć pozostałości środka użytego do deratyzacji.
§ 24. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Konsekwencje nie realizowania obowiązków zawartych w Regulaminie
§ 25. Realizacja obowiązków:
1) Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w
urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie,
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub
wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku
stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt, wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej
wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).
2) Wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich nieruchomości, które winny być
wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania
zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.
3) W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Wójt, wydaje z urzędu
decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób
udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom
nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji
tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na
rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej
obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest
późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją
stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613 z późn. zm.)
4) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania dowodów uiszczania opłat za odbiór
odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okres nie krótszy niż 2 lata od
daty ich wystawienia
5) W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia
o tym gminy
6) W sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, wykona to za
niego gmina i obciąży go kosztami.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 26. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy
Brzeźnica.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 10 ust.2a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze grzywny.
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3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.).

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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