
RADA GMINY
SKRZYSZÓW

33-156 Skrzyszów 642
UCHWAŁA Nr VIII.108.2019

RADY GMINY SKRZYSZÓW 
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019. 2010 t. j. ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, Rada Gminy Skrzyszów 
uchwala, co następuje:

§!•
Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów 

zwany dalej „Regulaminem”.

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§2.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach 

nieruchomości położonych na obszarze gminy Skrzyszów.

Rozdział II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§3.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstałych na 

terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
do:

1) selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papieru i tektury,
b) szkła,
c) opakowań wielomateriałowych,
d) tworzywa sztucznego,
e) metali,
f) bioodpadów.

2) wydzielenia następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) przeterminowanych leków,
b) chemikaliów,
c) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

d) zużytych baterii i akumulatorów,
e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
g) odpadów zielonych,
h) zużytych opon,
i) odpadów tekstyliów i odzieży,
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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§4.
Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, 

w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinny być usuwane po ich 
wystąpieniu i pryzmowane na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu 
pieszych i pojazdów.

§5.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na 

nieruchomości, w tym gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach 
(w tym w kompostownikach) lub w specjalnych workach foliowych.

§6.
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi może odbywać się z dala od zbiorników rzek, ujęć wody pitnej oraz 
stref ochronnych ujęć wodnych wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Mycie i naprawy pojazdów winny odbywać się w taki sposób, aby po umyciu 
i wyparowaniu wody nie pozostawały plamy olejowe bądź plamy po detergentach, 
degradujące roślinność i glebę, a powstałe ścieki i odpady usunięte zgodnie 
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.

§7.
1. Nieruchomości zamieszkałe powinny być wyposażone w pojemniki na odpady 

zmieszane i worki na odpady segregowane.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 1, 240 1, 360 1, 1100 1,
2) pojemniki (KP 7, KP 10) o pojemności 7 do 10 m3,
3) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi 

kolorami w stosunku do każdego rodzaju selektywnie zbieranego odpadu 60 1 
i 120 1,

4) kosze uliczne o pojemności 20 1 do 70 1,
5) kontenery na odpady budowlane.

§8.
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 4 osób - w rozmiarze 120 1,
2) od 5 do 8 osób - w rozmiarze 240 1,
3) od 9 do 12 osób - w rozmiarze 360 1,
4) 13 i więcej osób - 2 pojemniki w rozmiarze po 240 1.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w budynkach jednorodzinnych, iż minimalna pojemność pojemnika lub worka 
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przeznaczonego do zbiórki odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości 
musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytworzonych na terenie 
nieruchomości odpadów, o których mowa w § 3, ust.l pkt 1.

3. Odpady, o których mowa w § 3 ust.l pkt 1 należy gromadzić w odrębnych 
pojemnikach lub workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej w następujący 
sposób:

1) papier i tektura w pojemnikach łub workach koloru niebieskiego,
2) szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego,
3) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal oddzielnie 

w odrębnych pojemnikach lub workach koloru żółtego,
4) bioodpady w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

4. Bioodpady powinny być odbierane przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów 
komunalnych, zgodnie z ustalonym przez gminę harmonogramem lub przekazywane 
do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Właściciel 
nieruchomości kompostujący całość wytworzonych na nieruchomości bioodpadów w 
kompostowniku przydomowym zlokalizowanym na terenie zabudowanej 
nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zwolniony jest z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Posiadanie kompostownika 
zwalnia właściciela z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

5. Przeterminowane i niewykorzystane leki z gospodarstw domowych należy gromadzić 
w wyznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych aptekach 
na terenie gminy lub przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

6. Niewykorzystane chemikalia typu: farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz opakowania po 
nich z gospodarstw domowych, a także inne wytworzone odpady niebezpieczne 
należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

7. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy 
przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zbiórka zużytych 
baterii może być również kontynuowana poprzez jednostki oświatowe lub wybrane 
jednostki handlowe do specjalnych pojemników odbieranych przez firmy 
współdziałające z organizacjami odzysku.

8. Przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużyty sprzęt można 
pozostawiać w miejscu zakupu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy 
wystawiać w wyznaczonym miejscu bezpośrednio przed terminem odbierania tych 
odpadów, w ustalonym przez gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, 
przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

9. Meble, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony należy wystawiać w wyznaczonym 
miejscu bezpośrednio przed terminem odbierania tych odpadów, w ustalonym przez 
gminę harmonogramie. W pozostałych terminach, przekazywać do gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów.

10. Zużyte tekstylia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z bieżących remontów należy 
dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

12. Opakowania po środkach ochrony roślin należy dostarczać do punktów, w których 
zostały zakupione lub do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

13. Zgromadzony popiół będzie odbierany przez podmiot uprawniony do odbioru 
odpadów komunalnych, zgodnie z ustalonym przez gminę harmonogramem razem z 
odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych lub przekazywany przez mieszkańców 
do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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14. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

§9.
1. Prowadzący działalność gospodarczą, zarządzający budynkami oświatowymi, ochrony 

zdrowia, kultury, remiz strażackich, lokalami komunalnymi i innymi 
niewymienionymi, znajdującymi się na terenie gminy, zobowiązani są dostosować 
pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące 
normatywy dostosowane do cyklu odbioru:

1) dla szkół i przedszkoli - 3 1 na każdego ucznia, dziecko i pracownika,
2) dla domów opieki - 20 1 na jedno łóżko,
3) dla cmentarzy parafialnych - kontener 5-7 m3,
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych- minimum 1 pojemnik o pojemności 
1201,

5) dla lokali handlowych - 50 1 na każde 10 m powierzchni całkowitej, jednak 
nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 1 na lokal,

6) dla lokali gastronomicznych - 20 1 na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to 
także miejsc zlokalizowanych w tzw. ogródkach na zewnątrz lokalu,

7) place, parkingi i chodniki przy drogach publicznych, przystanki 
komunikacyjne -pojemniki o pojemności 20 1 -70 1,

8) dla działek rekreacyjnych, altanek sezonowych- pojemnik lub worek 
o pojemności 120 1 w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku 
i 20 1 poza tym okresem.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne, iż minimalna pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do 
zbiórki odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości musi zapewnić 
zgromadzenie w nich wszystkich wytworzonych odpadów, o których mowa w § 3 
ust. 1 pkt 1.

§10.
1. Miejsca wyznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być 

przygotowane zgodnie z przepisami § 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 2019, poz. 1065 t. j.) i usytuowane 
w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wytwórców odpadów i dla podmiotu 
uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2. Miejsca ustawienia pojemników właściciel lub zarządca nieruchomości jest 
obowiązany utrzymywać w czystości.

3. Na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymywania 
pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym 
i technicznym.

§11.
Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: chodnikach, 

parkach, placach, przystankach, odpady komunalne zbierane są w koszach przeznaczonych do 
tego celu, o pojemności od 20 1 do 70 1.
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Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§12.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

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

2. Pozbywanie się odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w specjalnych workach, a następnie 
odebranie ich przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki/worki/ przeznaczone 
do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, 
w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren posesji, w miejsce umożliwiające 
do nich dojazd, w uzasadnionych przypadkach za zgodą właściciela posesji 
i odbierającego odpady dopuszcza się wjazd pojazdu (śmieciarki) na teren posesji.

4. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych odbywać się będzie w cyklu co dwa tygodnie, zaś odpadów zebranych 
selektywnie w cyklu co cztery tygodnie.

5. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości 
niezamieszkałych odbywać się będzie co najmniej jeden raz w tygodniu, a odpadów 
zebranych selektywnie co najmniej dwa razy w miesiącu.

6. Odpady z koszy ulicznych winny być usuwane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej 
niż raz w tygodniu.

7. Usuwanie odpadów z koszy na przystankach komunikacyjnych - co najmniej raz 
w tygodniu.

8. Odbiór z terenu nieruchomości bioodpadów obywa się według harmonogramu 
ustalonego przez gminę, co dwa tygodnie. W pozostałych przypadkach odpady te będą 
przyjmowane w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Odbiór odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon odbywa się dwa razy w roku, według 
harmonogramu ustalonego przez gminę. W pozostałych przypadkach odpady te będą 
przyjmowane w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte tekstylia, 
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki przyjmowane będą w razie 
zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu w każdej ilości w gminnym punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Zgromadzony popiół będzie odbierany przez podmiot uprawniony do odbioru 
odpadów komunalnych, zgodnie z ustalonym przez gminę harmonogramem, co dwa 
tygodnie. W pozostałych przypadkach odpady te będą przyjmowane w gminnym 
punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w systemie kontenerowym 
z opróżnieniem na zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych, powstałe 
w wyniku drobnych robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia prowadzenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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14. W przypadku robót, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
pozbywanie odpadów odbywa się na koszt właściciela lub wykonawcy robót, za 
pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady, zgodnie z umową cywilno-prawną 
pomiędzy właścicielem lub wykonawcą robót i podmiotem świadczącym usługi 
w zakresie wywozu odpadów.

15. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych odbieranie odpadów budowlano- 
remontowych należy uzgodnić z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów 
komunalnych a ich pozbycie odbywa się na koszt właściciela. Odpady te powinny być 
gromadzone w specjalnie przeznaczonych do tego celu kontenerach.

§13-
1. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy wykonywać 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak 
nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Osadnik oczyszczalni przydomowej należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie 
osadnika oczyszczalni przydomowej należy wykonywać za pośrednictwem 
przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

4. Odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz 
transport odpadów i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości dopuszczalne jest 
wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 20:00.

Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§14.
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska:
- do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

2. Obowiązek ten realizuje podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych 
z terenu gminy, który został wybrany w drodze przetargu publicznego.

Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

§15.
1. 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.

2. Wyprowadzanie psów poza teren nieruchomości winno się odbywać przy zachowaniu 
zasad opisanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2019, poz.122).

6



3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania odchodów 
pozostawionych przez zwierzęta w pomieszczeniach i miejscach przeznaczonych do 
publicznego użytku.

4. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do niewprowadzania psów na teren szkół, 
przedszkoli, placów zabaw, cmentarzy, boisk sportowych.

5. Właściciel (opiekun) psa zobowiązany jest do reagowania (w szczególności 
w godzinach nocnych w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku 
publicznego, spowodowanych uporczywym wyciem lub szczekaniem).

Rozdział VII
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolnej.

§16.
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.

§17.
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.

§18.
Wywożenie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odbywać się w sposób 

niepowodujący zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych.

Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej prowadzenia.

§19.
Deratyzację przeprowadza się na obszarze całej gminy, na przełomie miesięcy 

kwietnia i maja oraz października i listopada.

§20.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki użyteczności publicznej, budynki 

wielorodzinne, zakłady gastronomiczne, budynki produkcji spożywczej.
2. Właściciele budynków jednorodzinnych przeprowadzają deratyzację w miarę 

potrzeby.

ROZDZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe.

§21.
Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie będzie podlegać 

odpowiedzialności karnej na podstawie art.10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.
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§22.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.

§23.
Traci moc uchwała Nr XVII/141/16 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 12 maja 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2016r. poz. 3200).

§24.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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