UCHWAŁA NR XXXI/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Brzeszcze
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2016r., poz. 446), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Oświęcimiu
Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze" stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzeszczach
Ryszard Foks
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BRZESZCZE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością,
2. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, 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,
3. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych,
4. budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji
oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji;
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,
5. jednostce wywozowej - rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką
organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości posiadającego
odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej,
6. stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
gromadzenia,
7. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
8. odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które nie
mogą być umieszczane ze względu na swoje rozmiary w typowych pojemnikach,
9. przydomowej oczyszczalni ścieków - rozumie się przez to urządzenie, które
oczyszcza ścieki i pozwala na ich odprowadzenie w stanie oczyszczonym do
odbiornika, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
10. roku - rozumie się przez to okres obejmujący od 1 stycznia do 31 grudnia każdego
roku,
11. pojemniku - rozumie się przez to urządzenie służące do gromadzenia odpadów
komunalnych,
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12. nieruchomości niezamieszkałej – rozumie się przez to nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to między innymi budynków użyteczności publicznej,
obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,
13. nieruchomości zamieszkałej zamieszkują mieszkańcy,

rozumie się przez to nieruchomość, na której

14. mieszkańcu - rozumie się przez to osobę zamieszkującą na terenie nieruchomości lub
w lokalu,
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§2
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na jej
terenie poprzez:
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Wyposażenie nieruchomości zabudowanych w pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych, gromadzenia w nich odpadów komunalnych.
3. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję, nie dopuszczanie do ich
przepełniania, niezwłoczną wymianę lub naprawę pojemników uszkodzonych.
4. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym
przyłącza. W przypadku budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej podłączenie należy
wykonać w czasie trwania budowy. W przypadku braku możliwości odprowadzania
nieczystości ciekłych do sieci kanalizacji sanitarnej – wyposażenia nieruchomości w
przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe i udokumentowanie
wywozu ścieków do stacji zlewnych.
6. Zabezpieczenie nieruchomości przed wydostawaniem się na tereny przyległe odpadów
oraz innych substancji ciekłych i stałych.
7. Utrzymywanie drzew i krzewów w stanie nie utrudniającym ruchu na ciągach
komunikacyjnych oraz nie zagrażającym bezpieczeństwu osób i mienia.
8. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadu z przydomowych oczyszczalni
ścieków według ustalonej częstotliwości na podstawie umowy z jednostką wywozową.
§3
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi właściciele nieruchomości
np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe ustalają wewnętrzne zasady
porządku zgodnie z przepisami niniejszej uchwały oraz rozliczają się z lokatorami
i współwłaścicielami z kosztów wywozu odpadów.
§4
1. Mycie pojazdów samochodowych jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych
przez właścicieli i zarządców nieruchomości. Powstające przy myciu samochodów
ścieki przed wprowadzeniem do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych muszą
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być oczyszczone z substancji ropopochodnych.
2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych w wodach powierzchniowych oraz nad
brzegami tych wód.
3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zabrania się napraw pojazdów
samochodowych oraz prowadzenia robót blacharsko-lakierniczych za wyjątkiem
napraw awaryjnych.
Rozdział III
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych i zasady ich
rozmieszczania oraz sposób zagospodarowania odpadów
§5
1. Na terenie każdej nieruchomości zabudowanej odpady komunalne muszą być
gromadzone w pojemnikach o pojemności od 110 l do 7000 l, przeznaczonych do
danego rodzaju odpadów, dostosowanych do mechanicznego opróżniania przez
jednostkę wywozową (nie dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie
budynkiem garażowym).
2. Obowiązek posiadania pojemnika na odpady komunalne spoczywa także na każdym
podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na prawną formę
korzystania z obiektu czy lokalu istniejącego na nieruchomości. W przypadku
budynków wielolokalowych obowiązek ten można powierzyć w drodze umowy
właścicielowi nieruchomości.
3. Ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz ich wielkość powinna
zapewniać zbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w
okresach pomiędzy kolejnymi wywozami.
4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zachowując wymagania określone w ust.3 ma
obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów według
następujących zasad:
1) do 6 osób zamieszkałych na nieruchomości, co najmniej jeden pojemnik 110 l,
2) od 7 osób zamieszkałych na nieruchomości, co najmniej dwa pojemniki 110 l lub
jeden o pojemności 240 l.
5. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zachowując wymagania określone w ust. 1
i 3, ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów wg
następujących minimalnych wskaźników nagromadzenia odpadów:
1) 0,025 m3 (25 l) na każde rozpoczęte 10 m 2 powierzchni handlowej dla
nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność handlowa
branży spożywczej,
2) 0,020 m3 (20 l) na każde rozpoczęte 10 m 2 powierzchni handlowej dla
nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub
handlowa inna niż spożywcza,
3) 0,005 m3 (5 l) na każdego zatrudnionego pracownika w zakładach rzemieślniczych,
usługowych i produkcyjnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy
zakład,
4) 0,005 m3 (5 l) na każde rozpoczęte 10 m 2 powierzchni użytkowej dla pozostałych
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nieruchomości niezamieszkałych, jednak co najmniej 1 pojemnik 110 l na
nieruchomość.
6. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani
pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu.

są

dostosować

ilość

7. Pojemniki powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny, ochrony
środowiska, sanitarne, a w szczególności:
1) winny być wyposażone w szczelną pokrywę,
2) winny być okresowo czyszczone i odkażane,
3) dostosowane do urządzeń odbioru odpadów.
8. W Gminie prowadzi się selektywną zbiórkę następujących odpadów:
1) papieru,
2) metalu,
3) tworzywa sztucznego,
4) szkła,
5) opakowań wielomateriałowych,
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) wielkogabarytowych,
10)zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych,
11)odpadów zielonych,
12)budowlanych i rozbiórkowych.
Wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów worki i pojemniki powinny być w sposób
trwały oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania służą oraz logiem Gminy.
9. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, stosuje się worki foliowe i pojemniki.
Wprowadza się następującą kolorystykę:
1) worków foliowych:
a) zielony - szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
b) żółty - papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu
TetraPack)
c) brązowy – odpady zielone
2) pojemników:
a) biały – szkło opakowaniowe bezbarwne,
b) zielony - szkło opakowaniowe kolorowe,
c) żółty – metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (typu
TetraPack),
d) niebieski - papier
10. Sposób zagospodarowania odpadów:
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1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą przez jednostkę wywozową
z miejsca ich powstawania,
2) odpady komunalne wysegregowane określone w ust. 8 w pkt. od 1- 5 odbierane
będą przez jednostkę wywozową z miejsca ich powstawania lub w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów
3) odpady komunalne wysegregowane określone w ust. 8 w pkt. od 6 -7 odbierane
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,
4) odpady komunalne wysegregowane określone w ust. 8 w pkt. od 8 – 10 odbierane
będą przez jednostkę wywozową z miejsca ich powstawania lub w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów,
5) odpady komunalne wysegregowane określone w ust. 8 w pkt. 11 powstające na
terenie nieruchomości (usunięte chwasty, skoszona trawa, liście), w przypadku
braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości,
odbierane będą w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,
6) odpady komunalne wysegregowane określone w ust. 8 w pkt. 12 odbierane będą
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.
11. Obowiązek odbioru odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach
zamieszkałych spoczywa na Gminie. Zakres tych obowiązków określa odrębna
uchwała.
§6
1. Gromadzenie odpadów komunalnych stałych w rejonach intensywnego ruchu pieszego,
na przystankach komunikacyjnych odbywa się do ustawionych koszy ulicznych na
odpady komunalne.
2. Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz
z działalności handlowej, produkcyjnej i gastronomicznej do koszy ulicznych.
§7
Rozmieszczenie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz usytuowanie
zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych winno być zgodne
z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający dostęp pracownikom firmy
wywozowej w celu opróżnienia ich bez narażenia na szkodę ludzi i mienia.
Rozdział IV
Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące częstotliwości, zasad i sposobu
usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
§8
1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości musi odbywać się w sposób
systematyczny.
2. Ustala się ze względów sanitarnych, następującą częstotliwość usuwania odpadów
z terenu nieruchomości:
1) zamieszkałych - zgodnie z odrębną uchwałą,
2) niezamieszkałych:
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a) odpadów komunalnych zmieszanych, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, przy
uwzględnieniu minimalnych wskaźników nagromadzenia odpadów określonych
w § 5 ust. 5,
b) odpadów komunalnych wysegregowanych określonych w § 5, ust. 8 w pkt. od
1- 12, według umowy zawartej pomiędzy jednostką wywozową, a właścicielem
nieruchomości.
3. Zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane zgodnie z umową zawartą z jednostką
wywozową z częstotliwością nie mniejszą niż raz na pół roku.
4. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania
z usług w zakresie odbierania nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy
i dowodów płacenia za usługę wywozu.
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§9
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe (w szczególności psy) lub opiekunowie tych zwierząt
zobowiązane są do stałego dozoru oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających
ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie się tych zwierząt.
§10
Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do:
1) niewyprowadzania psów bez smyczy, a psów rasy agresywnej dodatkowo bez
kagańca,
2) niepozostawiania psów bez opieki na terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku,
3) zwolnienie psa ze smyczy, po założeniu kagańca, jest dozwolone jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz
ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem,
4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach,
parkach) oraz z obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku,
5) właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany
jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec wydostaniu się psa
poza jej granice,
6) uzyskania zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną.
§ 11
Postanowienia określone w §9 i w §10 dotyczą także zwierząt nieudomowionych
utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.
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Rozdział VI
Szczegółowe zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolnej.
§12
1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej są zobowiązane do utrzymania tych zwierząt w miejscach do tego
przeznaczonych, w sposób niezagrażający wyrządzeniem szkody oraz zgodnie
z zasadami sanitarnymi.
2. Usuwanie nieczystości pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego: place, drogi, parkingi, zieleńce, chodniki i inne
należy do właścicieli lub opiekunów tych zwierząt.
3. Wywożenie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odbywać się w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych.
Rozdział VII
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania
§ 13
1. Wyznacza się cały teren Gminy Brzeszcze, jako obszar podlegający obowiązkowej
deratyzacji.
2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku, w okresie:
1) wiosennym – od 20 kwietnia do 20 maja,
2) jesiennym – od 20 października do 20 listopada.
3. W przypadku pojawienia się gryzoni lub pogarszania się stanu sanitarnoepidemiologicznego Burmistrz Brzeszcz w porozumieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
termin jej przeprowadzenia.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 14
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny,
na zasadach określonych w art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
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