UCHWAŁA NR XX/146/2016
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KocmyrzówLuborzyca
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 250) w zw. z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87) w zw. z
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ), po zasięnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwała się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 3.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady
Gminy KocmyrzówLuborzyca
mgr Małgorzata Doniec
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Załącznik do Uchwały Nr XX/146/2016
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 27 lipca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a w
szczególności zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i
porządku, oraz warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, a także zagospodarowania tych odpadów.
2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz mieszkańców,
przedsiębiorców i wykonawców robót budowlano -remontowych - w zakresie w nim wskazanym.
§ 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 (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
2) nieruchomościach – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 K.C. części powierzchni ziemskiej
stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub
części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności;
3) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do trwałego
przebywania osób w celu zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych, czyli miejsca w których osoby
zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności
związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi; zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie spisów powszechnych ludności i
mieszkań;
4) 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. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właściciel lokali, jeżeli zarząd nie został
wybrany;
5) Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego – należy rozumieć przez to dokument
przyjęty uchwałą przez Sejmik Województwa Małopolskiego;
6) odpadach komunalnych –należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
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skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3
ust.3 pkt 4 ustawy o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.);
7) odpadach surowcach wtórnych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych odpady, które mogą być zwracane do celowego wykorzystania przez innego użytkownika
np. zastępując surowiec pierwotny (tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odzież i tekstylia i
opakowania z nich wykonane oraz opakowania wielomateriałowe);
8) 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
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
9) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów, zalicza się do nich odpady spożywcze, kuchenne, odpady zielone, papier i
makulaturę, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tekstyliów i tekstylia zawierające włókna
naturalne, drewno i opakowania z drewna;
10) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję
odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni oraz
targowisk z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
11) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych
opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (tzw.
tetrapaki tj. opakowania z mleka, soków itp.), opakowania ze szkła, opakowania z tekstyliów,
opakowania z metali;
12) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną
z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z remontów, budowy i rozbiórek – gruz
budowlany, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do
administracji budowlano – architektonicznej;
13) odpadach niebezpiecznych komunalnych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych odpady powstające w gospodarstwach domowych np.: baterie, akumulatory, opakowania
zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach,
opakowania po aerozolach, świetlówki:
14) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z
odpadów komunalnych kompletne zużyte urządzenia, będące odpadami w rozumieniu zapisów ustawy o
odpadach, do których zalicza się m. in.: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i
telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny i narzędzia elektryczne;
15) 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, baterie samochodowe,
akumulatory samochodowe, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w
pojazdach;
16) 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);
17) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
18) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
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19) miejsca gromadzenia segregowanych odpadów – należy przez to rozumieć punkty o których mowa w
art.3 ust.2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne; punktem mobilnym jest
także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości;
20) miejsce gromadzenia odpadów - należy przez to rozumieć wyznaczoną cześć terenu nieruchomości,
na której posadowione są pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (wyselekcjonowanych
odpadów, zmieszanych odpadów) oraz gromadzone są inne odpady, które ze względu na swoje rozmiary
i masę nie mogą być umieszczane w pojemnikach (np. odpady wielkogabarytowe).
21) terenach użytku publicznego – należy przez to rozumieć tereny ogólnodostępne, takie jak: parki,
zieleńce, skwery, place, chodniki, jezdnie, parkingi itp.;
22) przedsiębiorcy odbierającym odpady – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
23) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie
wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminną jednostkę,
która nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w sytuacji gdy
gmina nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany do rejestru działalności
regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c;
24) pojemnikach służących do gromadzenia odpadów – należy przez to rozumieć pojemniki, kontenery,
worki foliowe, worki oraz kosze uliczne, przeznaczone do czasowego gromadzenia w nich odpadów;
25) zwierzętach domowych – należy to rozumieć 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 z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),
26) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.).
27) 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 pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (t. j. :Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),
28) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, budynek wolno-stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokojeniu 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;
29) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi
zawierającymi więcej niż 2 mieszkania lub zespołem takich budynków wraz z urządzeniami związanymi
z ich obsługą oraz zielenią rekreacyjną przydomową.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 3.
Właściciele nieruchomości, wykonując obowiązki wynikające z ustawy, są zobowiązani do utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczególności poprzez:
1) Wyposażanie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów
komunalnych, wynikających z zapisów niniejszego Regulaminu oraz utrzymywanie ich w należytym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
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2) Systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie
ich w odpowiednio przeznaczonych na ten cel pojemnikach.
3) Przeznaczanie części nieruchomości na własne lub wspólne z właścicielami innych nieruchomości
miejsce gromadzenia odpadów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
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, poz. 1422).
4) Zapewnienie łatwego, bezpiecznego oraz bezkolizyjnego dostępu przedsiębiorcy do pojemników oraz
zgromadzonych odpadów, umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości, w dniu ich odbioru.
5) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie ich do miejsc ich zbierania,
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
6) Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w terminie sześciu miesięcy od
dnia przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
nie jest obowiązkowe jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
7) W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub
nieplanowana, nieruchomość winna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych.
8) Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadów ze zbiorników
oczyszczalni ścieków, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
9) Zawarcie pisemnej umowy z przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe lub opróżnianie z osadów zbiorników oczyszczalni ścieków.
10) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z odbieraniem
odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz przedstawiania do wglądu dokumentów
potwierdzających spełnienie tych obowiązków w okresie min. ostatniego roku.
§ 4.
Ponadto właściciele nieruchomości są zobowiązani zgodnie z przepisami odrębnymi do:
1. oznaczania nieruchomości w sposób widoczny numerem porządkowym,
2. postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach,
3. oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i
gnojowicy, w wypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu,
4. stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa
rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i
nawożeniu,
5. utrzymywania odłogowanych dla poprawy żyzności nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego
lub zajętego zgodnie z wymogami Kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
6. utrzymywania nieruchomości rolnych stanowiących łąki i pastwiska, zgodnie z wymogami Kodeksu
dobrej praktyki rolniczej,
7. niedopuszczania do zaorywania i zasypywania rowów przydrożnych służących odprowadzaniu wód
deszczowych
8. dbania o estetyczny wygląd nieruchomości poprzez wykaszanie traw i chwastów na ich terenie,
przynajmniej dwa razy w roku
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§ 5.
1. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3 pkt. 1-5 na terenie budowy należy do wykonawcy
robót budowlanych.
2. Obowiązki utrzymania czystości porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi, w tym
zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbycie się błota,
śniegu lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych
do drogi publicznej oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników, jeżeli zarządcy drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych
na takim chodniku.
§ 6.
Zabrania się:
1) zakopywania odpadów komunalnych i padłych zwierząt,
2) wrzucania do pojemników na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla,
odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i
akumulatorów,
3) gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do
selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż wskazuje na to przeznaczenie danego
pojemnikach lub worka,
4) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych, cieków
wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.,
5) wypalania traw,
6) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w
pojemnikach, lecz dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej spalanie na powierzchni suchych
odpadów roślinnych pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich oraz nie
naruszania odrębnych przepisów,
7) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych
właścicieli,
8) umieszczania afiszy, reklam, ogłoszeń, nekrologów itp. na urządzeniach do tego celu nieprzeznaczonych,
w szczególności na pniach drzew.
§ 7.
Ustala się następujące zasady w zakresie zbierania odpadów komunalnych:
1. Zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób
selektywny zapewniający wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:
a) odpadów zielonych,
b) papieru i tektury,
c) szkła,
d) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali,
e) zużytych baterii i akumulatorów,
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
g) przeterminowanych leków,
h) odpadów niebezpiecznych (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.),
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i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j) odpadów budowlano-remontowych,
k) zużytych opon.
2. Odpady określone w ust. 1 gromadzone są 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 4,
b) o terminach odbioru z nieruchomości odpadów mieszkańcy będą informowani poprzez harmonogram
dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę oraz poprzez stronę internetową UG
Kocmyrzów-Luborzyca,
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 UG KocmyrzówLuborzyca, tablice ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
3. Odpady zmieszane powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach
postawionych w miejscach gromadzenia odpadów. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić
pojemniki wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu
odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem
na teren nieruchomości w miejscu nieutrudniającym przejścia lub przejazdu.
4. Odpady surowce wtórne ( papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania
wielomateriałowe), powstające na terenach zabudowy wielorodzinnej można gromadzić w oznakowanych
pojemnikach (kontenerach) postawionych w miejscach gromadzenia odpadów lub w oznakowanych
workach, a na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady te należy gromadzić w oznakowanych workach w
miejscach gromadzenia odpadów. Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do zakładu
zagospodarowania odpadów lub miejsca gromadzenia segregowanych odpadów.
5. Zasady postępowania z odpadami surowcami wtórnymi:
a) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i innych, które uległy zabrudzeniu,
należy przed złożeniem do pojemnika lub worka umyć ( pozbawić resztek substancji oraz wyrobów) ,
b) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka.
6. Oznakowane worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane są przez podmiot
odbierający odpady komunalne:
7. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić, w formie wystawki w miejscach gromadzenia odpadów
wydzielonych przez właściciela nieruchomości w określonych harmonogramem terminach,
8. Odpady surowce wtórne (odzież i tekstylia) należy gromadzić w pojemnikach postawionych na terenie
Gminy przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej.
9. Odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych – gruz budowlany z prac budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych prowadzonych we
własnym zakresie, należy gromadzić w wydzielonych kontenerach lub workach na podstawie zgłoszenia do
UG Kocmyrzów-Luborzyca konieczności odbioru odpadów z remontów i podstawienia określonego
kontenera.
10. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach
ogrodów działkowych winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do
własnego użytku.
11. Opony zużyte należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon – zakładów
wulkanizacyjnych.
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Opony można również przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w harmonogramie
ustalonym w niniejszym Regulaminie.
12. Przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca, a szczegółowy wykaz aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów
zamieszczony będzie na stronie internetowej UG Kocmyrzów-Luborzyca.
13. Zużyte 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 UG
Kocmyrzów-Luborzyca. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych (o
powierzchni handlowej powyżej 25 m² prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do
zbierania ich w pojemnikach oznakowanych) lub oddawać do punktów uczestniczących w zbiórce.
14. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) należy przekazywać podczas zakupu nowego sprzętu w placówkach handlowych w ilości i rodzaju
odpowiadającemu zakupowi nowego lub
b) we własnym zakresie przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego
rodzaju odpadów, których wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UG KocmyrzówLuborzyca,
c) gromadzić w formie wystawki lub w miejscach gromadzenia odpadów wydzielonych przez właściciela
nieruchomości w określonych harmonogramem terminach.
13. Odpady niebezpieczne ( tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po
aerozolach) należy przekazywać przedsiębiorcy w określonych harmonogramem terminach.
14. Odpady niebezpieczne (opakowania po środkach ochrony roślin) należy przekazywać do placówek
handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach
oznakowanych, a wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej UG Kocmyrzów-Luborzyca lub
przekazywać przedsiębiorcy w określonych harmonogramem terminach.
§ 8.
1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać wyłącznie w
następujących miejscach:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest
to na utwardzonej ich części a ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości, na terenie których:
1) Odbywają się imprezy o charakterze publicznym zobowiązani są do:
a) wyposażenia terenu, na którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia
odpadów wraz z odpowiednią ilością szaletów i zapewnienia odbioru odpadów oraz nieczystości
ciekłych zgodnie z wymogami Regulaminu,
b) uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy .
2) Odbywają się okresowe sprzedaże produktów ( np. handel zniczami, kwiatami) zobowiązani są do:
a) wyposażenia terenu, na którym odbywa się sprzedaż w odpowiednią ilość pojemników do
gromadzenia odpadów i zapewnienia odbioru zgodnie z wymogami Regulaminu.
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Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 9.
1. Do zbierania odpadów zmieszanych na nieruchomościach, przeznaczone są pojemniki tj. pojemniki
kontenery o minimalnej pojemności 60 l spełniające wymagania Polskich Norm.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności: chodnikach, parkach, placach,
przystankach odpady zmieszane gromadzone są w koszach ulicznych o pojemności od 30 l do 70 l .
3. Do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej służą pojemniki o
pojemności 1100 l lub worki o pojemności 120 l, a dla mieszkańców zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej – worki o pojemności 120 l. Oznakowanie wskazuje na rodzaj gromadzonych w nich
segregowanych odpadów.
4. Do gromadzenia odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych służą worki spełniające
wymagania określone odrębnymi przepisami lub kontenery o pojemności minimum 3m3.
5. Do gromadzenia przeterminowanych lekarstw służą również oznakowane pojemniki rozstawione w
aptekach.
6. Do gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych służą również oznakowane
pojemniki rozstawione w placówkach handlowych, placówkach oświatowych, w budynku Urzędu Gminy.
7. Do gromadzenia odzieży i tekstyliów służą pojemniki przedsiębiorcy prowadzącego zbiórkę odzieży
używanej, oznakowane, rozstawione na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w przypadku braku takiej
możliwości odpady te należy wyrzucać do odpadów niesegregowanych.
8. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych - opakowania po środkach ochrony roślin służą
oznakowane również pojemniki rozstawione w placówkach handlowych.
§ 10.
1. Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odbieranych z
terenu danej nieruchomości służą wskaźniki nagromadzenia odpadów - normy określające minimalną ilość i
pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w zależności od funkcji obiektów z
zastrzeżeniem ust.2 :
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 4 osoby
a) jeden pojemnik o pojemności 60 l lub 120 l,
b) po jednym worku o pojemności 120 l z foli na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób
selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne – metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,
2) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 4 osób:
a) pojemnik o pojemności 120 l lub pojemnik o pojemności 240 l,
b) worki o pojemności 120 l z foli na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
makulatura, tworzywa sztuczne – metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,
3) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika
4) dla żłobków i przedszkoli 3l na każde dziecko i pracownika
5) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120l na lokal
6) dla punktów handlowych poza lokalem 50l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120l na każdy punkt
7) dla lokali gastronomicznych 20l na jedno miejsce konsumpcyjne
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8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120l
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników
10) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20l na jedno łóżko
11) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego
roku i 5 l poza tym okresem
12) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;
2. Podstawę obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odbieranych z
terenu danej nieruchomości stanowić może również rzeczywista ilość odpadów, o ile jest większa niż
ustalona w ust. 1.
3. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w ust.1 nie obejmują odpadów innych niż komunalne,
wytwarzane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
4. W przypadku nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność handlowo-usługowa spożywcza lub
gastronomiczna należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady,
w widocznym, dostępnym miejscu, a przypadku punktów pozalokalowych ustawić dostateczną liczbę koszy
na odpady, przy miejscu sprzedaży, w widocznym, dostępnym miejscu.
§ 11.
Liczba koszy ulicznych jest uzależniona od potrzeb wynikających ze stopnia natężenia ruchu pieszego.
Kosze uliczne winny być ustawione w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.
§ 12.
Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz osoby
niezamieszkałe, ale posiadające nieruchomość na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zobowiązani są do
zawarcia osobnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie uprawnienia na odbiór odpadów
komunalnych powstających na tym terenie, chyba że Rada Gminy podejmie odrębną uchwałę o której mowa
w art. 6c ust. 2 ustawy.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13.
1. Ustala się minimalną częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości :
a) dla budynków jednorodzinnych -

raz w miesiącu,

b) dla budynków wielorodzinnych -

raz w miesiącu,

c) dla obiektów użyteczności publicznej -

dwa razy w miesiącu,

d) dla lokali gastronomicznych -

dwa razy w miesiącu,

e) dla lokali handlowych -

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

f) dla lokali handlowych artykułami spożywczymi - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
g) dla przychodni, hoteli i innych obiektów noclegowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
h) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
i) dla ogrodów działkowych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
j) z koszy ulicznych – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
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2. Odpady segregowane na terenach:
a) budownictwa jednorodzinnego gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości jeden
raz w miesiącu,
b) budownictwa wielorodzinnego gromadzone w pojemnikach lub workach, będą odbierane z terenów
nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
c) z pozostałych terenów nie rzadziej niż raz w miesiącu
3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenach:
a) budownictwa jednorodzinnego będą odbierane z terenów nieruchomości raz na pół roku,
b) budownictwa wielolorodzinnego będą odbierane z terenów nieruchomości raz na pół roku,
c) poza odpadami zawierającymi odpady niebezpieczne z pozostałych terenów dwa razy do roku,
4. Odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych będą odbierane w miarę potrzeb, według zgłoszeń
właścicieli nieruchomości.
5. Odpady niebezpieczne będą odbierane z terenów nieruchomości raz na pół roku.
§ 14.
1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik na nieczystości ciekłe są zobowiązani do
zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z taką częstotliwością, aby nie
powodować przepełnienia zbiorników. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna
odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do
gminnej sieci wodociągowej – ilości zużytej wody, określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do
zapewnienia usuwania szlamów ze zbiorników z częstotliwością zgodnie z instrukcją eksploatacyjną
oczyszczalni.
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych gromadzących
nieczystości ciekłe oraz opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków:
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków
odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy
opróżniającego zbiorniki bezodpływowe, z którym podpisał umowę.
2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych wynika z łącznej
pojemności zbiorników oraz ilości zużytej wody.
Częstotliwość opróżniania z osadów ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
3. Pojazdy specjalistyczne - asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie
wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku pompowania nieczystości płynnych lub szlamów pracownicy
przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15.
System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. Do 16 lipca 2013 roku nie więcej niż 50%,
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2. Do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
1995 r.
§ 16.
Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz odpady pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych wskazanych w Planie gospodarki odpadami województwa małopolskiego, w ramach
określonego regionu oraz na zasadach określonych w planie.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 17.
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązane są do :
a) sprawowania właściwej opieki nad nimi, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub
uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru,
b) wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne
lub zagrażających otoczeniu dodatkowo w kagańcu. Zwolnienia psa ze smyczy jest dozwolone w
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje całkowitą
kontrolę nad jego zachowaniem,
c) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci, do sklepów i obiektów
użyteczności publicznej, a także do lokali, w których zarządca wprowadził taki zakaz; zakaz ten nie
dotyczy psów przewodników,
d) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku
publicznego, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku,
jak również na chodnikach, ulicach, itp,
e) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa, a w przypadku gadów, płazów i
owadów zabezpieczenia pomieszczeń przed ich wydostaniem się na zewnątrz.
f) systematyczne szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt.
g) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
§ 18.
1. Zwierzęta bezdomne lub pozostawione czasowo bez opieki będą interwencyjnie wyłapywane i
doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina ma podpisana umowę.
2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”. Zapobieganie bezdomności
zwierząt będzie realizowane przez gminę na podstawie odrębnego programu.
Rozdział 7.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19.
Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
strefie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów
sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
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§ 20.
1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do :
a) posiadania budynku gospodarskiego przeznaczonego do hodowli zwierząt; teren nieruchomości, na
którym znajduje się hodowla, powinien być utrzymywany w należytym stanie sanitarnoepidemiologicznym oraz ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na
nieruchomości sąsiednie,
b) gromadzenia i usuwania wytworzonych podczas prowadzenia hodowli nieczystości stałych i ciekłych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodując przy tym zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i podziemnych,
c) utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w tym
utrzymywania pszczół w ulach zlokalizowanych w odległości co najmniej 10 m od granicy sąsiedniej
nieruchomości. W przypadku zastosowania stałej przeszkody terenowej o wysokości co najmniej 3 m,
która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem,
ww. odległość usytuowania ula od granicy, może ulec zmniejszeniu do 3 m.
d) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
oraz pełnienia nad nimi stałego dozoru,
e) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią,
2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych lub rekreacyjnych jest zobowiązany do niezwłocznego usuwania nieczystości
pozostawionych po zwierzętach.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 21.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku
pojawienia się gryzoni na tej nieruchomości.
2. Terminy obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 22.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca poprzez działania funkcjonariuszy Policji, Straży Gminnej oraz uprawnionych
pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Pracownicy są uprawnieni do wykonywania
czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający
kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.
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2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10
ust. 2 i 2a ustawy.

Przewodniczący Rady
Gminy KocmyrzówLuborzyca
mgr Małgorzata Doniec
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