
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/187/2017 

RADY GMINY POLANKA WIELKA 

z dnia 28 września 2017 roku 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Polanka Wielka”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Rada Gminy Polanka Wielka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”, który 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Dnia 31 grudnia 2017r. traci moc uchwała Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 

10 września 2015r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018r. 

§ 5. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polanka Wielka i tablicach 

ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Daniel Gałgan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 6242



Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/187/2017 

Rady Gminy Polanka Wielka 

z dnia 28 września 2017 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY POLANKA WIELKA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka dotyczące: 

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym,  przy uwzględnieniu: 

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

2) liczby osób korzystających z tych pojemników. 

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. 1. 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 2017r. poz. 1289); 

2) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej KPGO 2022) – należy przez to rozumieć dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 z dnia 1 lipca 2016r. (M.P. poz.784); 

3) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dalej WPGO) – należy przez to rozumieć dokument 

przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXXIV/509/17 z dnia 27 marca 2017r.; 

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 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.380 z późn. zm.); 

5) 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 zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1289) zwanej dalej w niniejszej 

uchwale „ustawą”, 

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 
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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 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz.1987), 

7) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady wykazujące co najmniej jedną spośród 

właściwości niebezpiecznych, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy o odpadach zgodnie 

z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987); 

8) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu 

lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie       z art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz.1987); 

9) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji 

terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów zgodnie 

z art. 3 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987); 

10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady opakowaniowe w rozumieniu 

art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. 2013r. poz. 888); 

11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów 

wymienioną w KPGO pośród strumieni składających  się na odpady komunalne;  

12) odpadach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – należy przez to rozumieć sprzęt 

stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. o odpadach (Dz. U. 

2016 poz.1987); 

13) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

wymienionych w KPGO 2022 charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary 

i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów 

i remontów; 

14) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwienie 

odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie 

z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów 

lub pośrednika w obrocie odpadami zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

(Dz. U. 2016 poz. 1987); 

15) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, 

inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność 

w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem 

odpadów znajdujących się na nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. 2016 poz.1987); 

16) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje 

powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, 

mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórca odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba 

że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej, zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. 2016 poz.1987); 

17) unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym 

skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987); 

18) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu 

odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów zgodnie 

z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987); 
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19) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, 

w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi 

samymi właściwościami i takimi samymi cechami zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987); 

20) punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289), z tym że punkty 

takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające 

wyselekcjonowane odpady sprzed domów lub w wyznaczonych na terenie gminy miejscach; 

21) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289); 

22) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 

nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289); 

23) 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 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289); 

24) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Polanka Wielka ustalony przez uprawniony podmiot; 

25) przedsiębiorcach 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; 

26) odpowiednim stanie sanitarnym pojemników - należy przez to rozumieć likwidowanie w pojemnikach 

do zbierania odpadów drobnoustrojów chorobotwórczych powstających podczas gromadzenia odpadów 

komunalnych, a także ograniczanie odorów i nieprzyjemnych zapachów powstających w procesie rozkładu 

odpadów ulegających biodegradacji, 

27) odpowiednim stanie porządkowym pojemników – należy przez to rozumieć właściwą estetykę 

pojemników do zbierania odpadów np. brak skorodowań, brak zbędnych napisów, 

28) odpowiednim stanie technicznym pojemników - należy przez to rozumieć brak 

w pojemnikach do zbierania odpadów elementów zużytych i zniszczonych oraz uszkodzeń mechanicznych, 

a także wyposażenie tych pojemników we wszystkie elementy, w tym sprawne mechanizmy jezdne, 

zamykające oraz pokrywy, 

29) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 

tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

30) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j, Dz. U. 2013r. 

poz. 856 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa o ochronie zwierząt”; 

31) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy z 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm.); 
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32) 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 z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

realizując następujące obowiązki: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym; 

2) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozdziale 4. niniejszego Regulaminu; 

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu, 

w terminach wyznaczonych harmonogramem  przedkładanym  przez firmę dokonującą odbioru odpadów, 

zatwierdzanym przez gminę i dostarczanym raz w roku właścicielom nieruchomości; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych w workach oznakowanych 

napisami określającymi rodzaj odpadów na jakie są przeznaczone oraz nazwę przedsiębiorcy, logo, adres 

i telefon obsługującego odbierającego odpady; 

5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 

6) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń mieszczących pojemniki na 

odpady; 

7) usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodowych z dachów, okapów, rynien, gzymsów, balkonów i innych 

części nieruchomości, w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt - realizując w ten sposób 

zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999r. Nr 74, 

poz. 836 z późn. zm.); 

8) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach i placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, 

zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz. U. 2015r. poz. 460 z późn. zm.), przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi 

nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą 

być używane na drogach publicznych, ulicach i placach (Dz. U. 2005r. Nr 230 poz. 1960); 

9) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziału 6 i 7 niniejszego 

Regulaminu. 

§ 4. 1. Zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób 

selektywny zapewniający wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: 

1) papieru, 

2) szkła, 

3) tworzyw sztucznych 

4) metali, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

7) zużytych baterii i akumulatorów, 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

9) przeterminowanych leków, 
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10) chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.), 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

12) odpadów budowlano-remontowych, takich jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 

13) zużytych opon, 

14) odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. 

2. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym do tego celu 

pojemniku. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być odbierane w sposób gwarantujący 

ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Za odbieranie tych odpadów od 

właściciela nieruchomości odpowiedzialny będzie podmiot wyłoniony w trybie przetargu. 

4. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może samodzielnie zawieźć wytworzone 

przez siebie odpady tj. 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 do punktów selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez Gminę Polanka 

Wielka na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, m.in. chodnika, poprzez: 

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne, 

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone, przy 

czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

2. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której 

występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób 

niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem 

środków określonych w ust. 1 pkt. 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni 

roślin. 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, będących 

własnością myjącego pojazd samochodowy oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać 

się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 

przeznaczonych, 

2) że są to drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych, 

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 
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§ 7. Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez 

kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, widowiskowych i innych, na czas ich trwania zobowiązani są do 

zapewnienia dostępu do toalet, a jeżeli jest to niemożliwe, do wyposażenia miejsca na którym impreza się 

odbywa w szalety przenośne, ustawienia dodatkowych koszy lub pojemników na odpady komunalne oraz 

oczyszczenia tego terenu po przeprowadzonej imprezie najpóźniej do godziny 12°° dnia następnego; ilość 

szaletów przenośnych, koszy ulicznych i pojemników na odpady komunalne powinna być dostosowana do 

planowanej liczby uczestników imprezy. 

§ 8. Na terenie Gminy Polanka Wielka biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania 

się: 

1) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu, 

2) spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach 

nieprzeznaczonych do tego celu; 

3) zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, nieczystości ciekłych, baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych   w pojemnikach, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, 

4) 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, 

5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, itp., 

6) układania kamieni, wygradzania lub nasadzania roślin wzdłuż ogrodzeń nieruchomości w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu pieszych i pojazdów, 

7) palenia ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

8) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu, 

9) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt, 

10) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych, 

11) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, 

12) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, 

13) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 

opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp., 

14) utwardzania terenu popiołem i żużlem. 

15) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących i powstających  na nieruchomościach, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy tj., sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych, działalności 

gospodarczej oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz kontenerów i pojemników 

ogólnodostępnych, 

§ 9. Na terenie Gminy Polanka Wielka dopuszcza się: 

1. kompostowania odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na 

własne potrzeby, przy czym przydomowy kompostownik lub pryzmę kompostową nie należy sytuować 

w odległości mniejszej niż 2 m od granicy nieruchomości. 

2. spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego 

przewidzianymi, o ile nie narusza to odrębnych przepisów. 
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Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim 

stanie sanitarnym, technicznym, porządkowym oraz ich okresowego dezynfekowania, usługi w tej mierze może 

wykonywać przedsiębiorca świadczący usługę wywozu. 

2. Odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, 

spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności powinny być 

wyposażone w szczelną pokrywę. 

3. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22  

i § 23 Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm.). 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników 

o minimalnej pojemności 110 l służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

2. Pojemniki o pojemności powyżej 120 l muszą być wyposażone w system jezdny. 

3. W celu usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów, gromadzenie selektywnie zbieranych odpadów, 

odbywa się w pojemnikach i workach o następującej charakterystyce: 

a) w kolorze niebieskim z napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

b) w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 

ze szkła (biały – bezbarwne, zielony – kolorowe), 

c) w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) w kolorze brązowym z napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), 

e) w kolorze czarnym z napisem „Zmieszane” – z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego umieszcza się kosze uliczne o minimalnej pojemności 

20l przeznaczone na niesegregowane odpady komunalne. 

5. Pojemniki służące do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych powinny być wyposażone 

w tabliczkę znamionową lub mieć wytłoczoną pojemność, być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

normami europejskimi lub równoważnymi normami kraju producenta oraz powinny posiadać atest higieniczny 

wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny. Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich 

opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady. 

6. Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach 

wykonanych z folii LDPE pod warunkiem, że: 

1) worki te będą w jednym kolorze z wyraźnym opisem informującym o rodzaju odpadów jakie mogą być 

w nich zbierane oraz nazwą, adresem i nr telefonu podmiotu odpowiedzialnego za odebranie odpadów, 

2) worki te będą służyły właścicielowi nieruchomości do krótkotrwałego gromadzenia odpadów, jako 

uzupełnienie urządzeń, o których mowa w ust. 1 i 2. 

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 
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Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

§ 13. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju 

wytwarzanych odpadów, jednak nie może być ona mniejsza niż: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) – co najmniej jeden raz w miesiącu. Odbieranie tego rodzaju odpadów 

będzie się odbywało bezpośrednio sprzed posesji. 

2) dla odpadów segregowanych (papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztucznego 

typu: PET i typu opakowania po chemii gospodarczej oraz metali gromadzonych w pojemnikach lub workach 

– co najmniej jeden raz w miesiącu. Odbieranie tego rodzaju odpadów będzie się odbywało bezpośrednio 

sprzed posesji; 

3) dla odpadów przeterminowanych leków i chemikaliów oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych 

wchodzących w strumień odpadów komunalnych – co najmniej jeden raz w roku. Zbieranie tego rodzaju 

odpadów będzie się odbywało poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, do którego 

wytwórca odpadów będzie mógł przynieść odpady w ustalonym dniu do wcześniej wskazanego miejsca, 

w którym te odpady zostaną odebrane. Ponadto zużyte baterie i przeterminowane lekarstwa właściciele 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą mogli przekazywać do specjalnych pojemników 

zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka. 

4) dla odpadów wielkogabarytowych – co najmniej jeden raz w roku. Zbieranie tego rodzaju odpadów będzie 

się odbywało w systemie objazdowym wg wcześniej ustalonego harmonogramu. W dzień odbioru odpadów 

wielkogabarytowych wytwórcy odpadów powinni wystawić je przed nieruchomość, 

5) dla odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co najmniej jeden raz w roku. Zbieranie 

tego rodzaju odpadów będzie się odbywało w systemie objazdowym lub poprzez mobilny punkt zbiórki 

odpadów, do którego wytwórca odpadów będzie mógł przynieść odpady w ustalonym dniu do wcześniej 

wskazanego miejsca, w którym te odpady zostaną odebrane, 

6) dla odpadów zużytych opon – co najmniej jeden raz w roku. Zbieranie tego typu odpadów będzie się 

odbywało poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów, do którego wytwórca odpadów będzie mógł przynieść 

odpady w ustalonym dniu do wcześniej wskazanego miejsca, w którym te odpady zostaną odebrane, 

7) dla odpadów zielonych – co najmniej cztery razy w roku, tj. w maju, lipcu, wrześniu i październiku. Odpady 

te gromadzone w odpowiednich workach będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji. 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe – w zależności od potrzeb mieszkańców. Odbieranie tego typu odpadów 

będzie się odbywało poprzez stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) do 

którego wytwórca odpadów będzie mógł przywieźć odpady. 

2. Mieszkańcy Gminy Polanka Wielka będą mogli przywieźć odpady określone w ust. 1 pkt. 2-8 

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego i prowadzonego na terenie Gminy 

Polanka Wielka lub w odległości nie większej niż 20 km od granic administracyjnych gminy, Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach pracy punktu. Dni i godziny otwarcia punktu 

zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy. 

3. W godzinach pracy mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów, właściciel nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy będzie mógł przywieźć odpady przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytych opon. Dni i godziny otwarcia punktów zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Gminy Polanka Wielka. 

4. Transport odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów, określonych w ust. 2 i 3 mieszkańcy 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, 

zobowiązani są do wywozu tych nieczystości. 
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2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych 

ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 

gwarantując zapewnienie czystości i porządku na nieruchomości. 

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej 

wody na terenie nieruchomości oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości. 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą właścicieli nieruchomości, których budynki 

przyłączone są do sieci kanalizacji sanitarnej lub wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

5. W przypadku konieczności, osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać 

z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

6. Nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków 

muszą być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a po ich opróżnieniu przetransportowane 

do stacji zlewnej lub oczyszczalni ścieków; transport nieczystości ciekłych może odbywać się jedynie przy 

użyciu pojazdów spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. 

§ 15. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości odpadów 

gromadzonych w tych koszach, jednak nie może być mniejsza niż jeden raz na miesiąc. 

§ 16. Częstotliwość mycia pojemników do zbierania odpadów komunalnych, oraz koszy ulicznych, nie może 

być mniejsza niż dwa razy w roku kalendarzowym i powinna być wykonana w terminach: 

1. do 30 kwietnia każdego roku dla pierwszego mycia, 

2. do 31 października każdego roku dla drugiego mycia. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 17. 1. Przedsiębiorcy uprawnieni do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązani 

są do: 

1) przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wymienionych w WPGO, 

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 

instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami. 

2. Zgodnie z WPGO dla Województwa Małopolskiego dla Gminy Polanka Wielka został wyznaczony region 

gospodarki odpadami – Region Zachodni. 

3. W PGOWM zostały określone cele w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odpadami 

ulegającymi biodegradacji, tj. m. in.: 

1) osiągnięcie do 16 lipca 2020r. maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowiska odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., 

2) intensyfikacja ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, przynajmniej frakcji papieru, metalu 

i tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 

podobnych do odpadów z gospodarstw domowych do 2020 roku do poziomu 50% ich masy. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 18. 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 pozostawianie ich bez dozoru. 

§ 19. 1. Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 
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1) w odniesieniu do psów: 

- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec, 

- prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego 

otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu, 

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, 

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, 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełnić wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy, 

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 

domowych; 

4. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel. 

5. Właściciele zwierząt maja obowiązek przekazania zwłok zwierząt do utylizacji. 

Rozdział 7. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 20. 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 2017r. poz.1332), 

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; 
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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 

§ 21. 1. Na terenie Gminy Polanka Wielka przeprowadza się obowiązkową deratyzację dwa razy w roku: 

a) w okresie kwiecień – maj, 

b) w okresie październik – listopad, 

c) każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie Gminy : budynki mieszkalne, obiekty 

użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty ze szczególnym uwzględnieniem 

korytarzy piwnicznych, studni, urządzeń kanalizacji sanitarnej. 

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

4. W przypadku stwierdzenia na terenie nieruchomości istnienia szkodników sanitarnych, takich jak: myszy, 

szczury, osy, szerszenie i inne, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ich 

likwidacji. 

 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 22. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy 

Polanka Wielka. 

§ 23. Właściciele nieruchomości nie wykonujący obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie 

podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. 

2016r., poz.1713 z późn. zm.). 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Daniel Gałgan 
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