
UCHWAŁA NR XV/125/2020
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach,  RADA GMINY BRZEŹNICA 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016 r.            w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z 2016 roku poz. 1974).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kozioł

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2020 r.

Poz. 570



Załącznik do uchwały Nr XV/125/2020
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 stycznia 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica 
dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co  najmniej:  papier,  metale, 
tworzywa  sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych  w lit.  a, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,  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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania  tych  pojemników  i worków  oraz  utrzymania  
pojemników  w odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i technicznym,  przy uwzględnieniu:

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

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;

3) utrzymania  w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym  miejsc gromadzenia odpadów;

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej  przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019  r., poz. 2010 z późn. zm.);

2) 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; niesegregowane  (zmieszane) odpady 
komunalne pozostają niesegregowanymi(zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 
poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

3) odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne zebrane w sposób nieselektywny 
(niesegregowane) oraz pozostałości po segregowaniu odpadów komunalnych, np. pieluchy jednorazowe 
itp.; 

4) papierze – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci papieru i tektury oraz opakowań z papieru 
i tektury;

5) szkle – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci szkła i opakowań ze szkła;

6) tworzywach sztucznych – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci tworzyw sztucznych 
i opakowań z tworzyw sztucznych;

7) metalach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci metali i opakowań z metali;

8) odpadach opakowaniowych wielomateriałowych – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci 
opakowań nie zawierających substancji niebezpiecznych, wykonanych z co najmniej dwóch różnych, 
trwale połączonych ze sobą materiałów opakowaniowych takich jak np.: szkło, papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, drewno i materiały drewnopochodne, stal, aluminium, itd., których nie można rozdzielić ręcznie 
lub za pomocą prostych metod mechanicznych, np. opakowania po ciekłych produktach spożywczych, 
potocznie zwane „kartonami Tetra Pak”;

9) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do 
obrotu żywność;

10) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

11) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady komunalne powstające przy 
robotach budowlanych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych, np. gruz betonowy, gruz ceglany, 
odpadowe materiały ceramiczne i wyposażenia, drzwi, ramy i szyby okienne itp., pod warunkiem, że 
nie powstały w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie 
do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane:

12) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne powstające    
w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach lub workach do zbierania odpadów komunalnych, takie jak stare meble, dywany, 
wykładziny, stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych 
rozmiarów itp., do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon;

13) chemikaliach – rozumie się przez to powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne 
zawierające substancje niebezpieczne, takie jak rozpuszczalniki, farby, lakiery, kleje, tusze, farby 
drukarskie, odczynniki fotograficzne, detergenty, żywice, kwasy, alkalia, a także stosowane w ogrodach 
przydomowych nawozy i środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach itp.;

14) przeterminowanych lekach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci powstających 
w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków;

15) odpadach higienicznych – rozumie się przez to inne odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek;

16) zużytych bateriach i akumulatorach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci powstających 
w gospodarstwach domowych zużytych baterii i akumulatorów;
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17) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stanowiącego typowe wyposażenie gospodarstwa 
domowego, w szczególności sprzętu radiowo-telewizyjnego i artykułów gospodarstwa domowego (radia, 
telewizory, pralki, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe, żelazka, kuchenki elektryczne, 
żarówki, świetlówki) itp.;

18) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady niebezpieczne, takie jak chemikalia, 
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.;

19) zużytych oponach – rozumie się przez to odpady komunalne, takie jak zużyte opony samochodów 
osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rowerów i motocykli, stanowiących własność 
osób fizycznych, użytkowanych w gospodarstwie domowym;

20) (PSZOK) - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, w którym 
mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady;

21) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Brzeźnica  ustalony przez uprawniony podmiot;

22) właścicielu 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;

23) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną 
budynkiem wolnostojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym 
zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, stanowiącym 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, lub 
nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi lub inwentarskimi 
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych;

24) 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;

25) odpowiednim stanie porządkowym pojemników – należy przez to rozumieć właściwą stetykę 
pojemników do zbierania odpadów np. brak skorodowań, brak zbędnych napisów;

26) 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;

27) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa posiadające aktualny wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości prowadzonego przez wójta lub posiadającymi wydane przez wójta ważne zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie:

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części.

28) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

29) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

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

1) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, oraz postępowanie z nimi zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach odrębnych;

3) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub worków służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych, z wyłączeniem worków, które Gmina wskazała do dostarczenia podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

5) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymanie jej należytego stanu 
sanitarno-higienicznego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc usytuowania pojemników służących do 
zbierania odpadów komunalnych, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza tymi pojemnikami;

6) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte opony,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady wielkogabarytowe,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,

14) odpady higieniczne,

15) odpady tekstyliów i odzieży,

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 ust. 2 muszą być odbierane od właścicieli nieruchomości w sposób 
gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
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4. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie, będą traktowane, jako zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.

§ 5. 1.  W zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6  do worków 
spełniających wymagania określone w § 9 i § 10;

2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w § 4 ust. 1, do pojemników na zmieszane 
odpady komunalne.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
obowiązani są do:

1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5 , do worków na 
selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniających wymagania określone w § 9 i § 10;

2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w § 4 ust. 1, do pojemników na zmieszane 
odpady komunalne.

§ 6. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony 
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

3. 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.).

4. Do likwidowania śliskości i gołoledzi występującej na chodniku stosuje się piasek lub inne środki 
nie powodujące zanieczyszczenia środowiska.

§ 7. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska poprzez przedostanie się powstających ścieków do zbiorników wodnych, 
wód płynących lub bezpośrednio do gleby;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, będących 
własnością myjącego pojazd samochodowy oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania wód i gleby oraz gromadzenia i usuwania powstających odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku o odpadach;

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

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki ich rozmieszczania i utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości:

1) Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki i kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania 
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się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem  wymienionych poniżej zasad. Pojemniki i kontenery na 
odpady niesegregowane (zmieszane) właściciel nieruchomości musi nabyć we własnym zakresie.

2) Komunalne odpady niesegregowane ( zmieszane) winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych 
pojemnikach lub kontenerach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w 
szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę.

3) Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy wyposażaniu nieruchomości w worki 
lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniają częstotliwość odbioru 
odpadów i minimalną pojemność worków/pojemników 120/110 litrów, jako średnią ilość odpadów 
komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca nieruchomości w ciągu miesiąca.

4) Pojemniki przewidziane do zbierania komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych)  na terenie 
gminy to:

a) pojemniki: 110l, 120l, 240l,

b) kontenery: 1100l, 2200l, 5000l, 7000l

5) Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania komunalnych odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala właściciel 
nieruchomości, tak by odpowiadała ona ilości wytworzonych odpadów przy uwzględnieniu pojemników 
określonych w § 8 pkt. 4 a.

6) Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz odpady komunalne są wytwarzane 
zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w worki, pojemniki lub kontenery przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów i minimalną pojemność worków 
120 litrów, pojemników lub kontenerów jako średnią ilość odpadów wytworzonych na nieruchomości 
w ciągu miesiąca dostosowując pojemność pojemników lub kontenerów do swych  indywidualnych potrzeb 
przy uwzględnieniu pojemników określonych w § 8 pkt. 4 a. i kontenerów w § 8 pkt. 4b.

§ 9. 1.  Do gromadzenia odpadów komunalnych zebranych selektywnie, o których mowa w § 
4 ust. 1 pkt. 1-6 stosuje się worki o pojemności 120 litrów, o następującej kolorystyce:

1) niebieskim, oznaczone napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) zielonym, oznaczone napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła;

3) żółtym, oznaczone 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;

4) brązowym, oznaczone napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady.

2. Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnia właścicielom nieruchomości 
podmiot odbierający odpady komunalne na własny koszt.

§ 10. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych, w szczególności na chodnikach, 
parkingach, placach oraz przystankach komunikacyjnych stosuje się kosze uliczne o minimalnej pojemności 
20 litrów.

2. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych w ilości dostosowanej do natężenia 
ruchu pieszych, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego.

3. W przypadku przedsięwzięcia organizowanego w miejscu publicznym, którego czas trwania 
nie przekracza 4 godzin, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić ustawienie przez organizatora:

1) jednego łatwo dostępnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne;

2) pojemników na selektywnie zbierane odpady komunalne dla następujących frakcji: papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne, odpady opakowanie wielomateriałowe, bioodpady o pojemności 120 litrów na każde 
20 osób uczestniczących w przedsięwzięciu. Jeśli czas trwania przedsięwzięcia organizowanego w miejscu 
publicznym przekracza 4 godziny, liczbę pojemników należy podwoić na każde kolejne 4 godziny trwania 
przedsięwzięcia.
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§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) umieszczenia pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscu gromadzenia odpadów 
komunalnych, spełniającym wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, w sposób ułatwiający selektywne gromadzenie odpadów;

2) wystawienia pojemników i worków do zbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem 
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, na 
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Odpady, które zostaną wystawione w inny niż 
określone powyżej miejsca, nie podlegają odbiorowi. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości 
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów wielkogabarytowych;

3) ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na 
wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody 
i błota;

4) utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym oraz ich okresowego 
mycia i dezynfekowania;

5) utrzymywania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z 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. 
W tym celu ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

§ 13. 1.  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych, odbywa się z następującą częstotliwością:

1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  – 2 razy do roku (marzec i wrzesień);

4) odpady wielkogabarytowe -  2 razy do roku (marzec i wrzesień).

2. Odbiorowi bezpośrednio sprzed posesji podlegają odpady, o których mowa w ust.1 pkt.1-4 wystawione 
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników 
podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. 
Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określone powyżej miejscach, nie podlegają odbiorowi. 
Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów 
wielkogabarytowych.

3. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych są przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, z którym Wójt Gminy Brzeźnica zawarł 
umowę na świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

4. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne, odbywa się z następującą częstotliwością:

1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
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5. Odbiór odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady 
komunalne odbywać się będzie w innym terminie niż wyznaczony w harmonogramie dla odbioru odpadów 
z nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

6. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  
zobowiązani są do niezwłocznego podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Brzeźnica.

7. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości odpadów gromadzonych 
w tych koszach, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 14. 1.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą pozbywać się odpadów 
komunalnych poprzez ich dostarczanie do PSZOK.

2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzajów odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

2) szkło i opakowania ze szkła;

3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

4) metale i opakowania z metali;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) przeterminowane leki;

8) odpady higieniczne tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

9) chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach (m.in. 
farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje 
odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) odpady wielkogabarytowe;

13) zużyte opony;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe;

15) odpady tekstyliów i odzież.

3. Zasady przyjmowania odpadów, o których mowa w ust. 2, określa uchwała Rada Gminy Brzeźnica 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 15. 1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać podmiotom zbierającym zużyty

sprzęt lub przekazać do PSZOK.

2. Zużyte baterie i mało gabarytowe akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 
i umieszczać w oznakowanych pojemnikach, znajdujących się w placówkach handlowych prowadzących 
sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do ich zbierania,w placówkach oświatowych lub w innych 
punktach zbierania tego rodzaju odpadów, w tym w PSZOK.

3. Zużyte akumulatory z pojazdów samochodowych można przekazać podczas zakupu nowych –
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w placówkach handlowych, stacjach obsługi pojazdów lub przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów lub przekazać do PSZOK.

4. Zużyte opony można przekazać podczas zakupu nowych – w punktach wymiany opon lub przekazać do 
PSZOK w ilościach wskazanych w uchwale Rady Gminy Brzeźnica, o której mowa w § 14 ust. 3.

5. Przeterminowane leki można umieszczać w oznakowanych pojemnikach znajdujących się 
w wyznaczonych aptekach i placówkach medycznych lub przekazać do PSZOK.

6. Zużytą odzież i tekstylia można umieszczać w oznakowanych pojemnikach na odzież lub przekazać do 
PSZOK.

7. Opakowania po środkach ochrony roślin można zwracać w punktach sprzedaży, w których środki te 
zostały zakupione lub przekazać do PSZOK.

8. Odpady wielkogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do 
PSZOK.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe można przekazać do PSZOK.

10. Dopuszcza się zagospodarowanie gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg 
o nawierzchni gruntowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, a w szczególności 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

11. Bioodpady stanowiące odpad komunalny zaleca się gromadzić na terenie nieruchomości 
w przydomowych kompostownikach, usytuowanych w sposób niestwarzający uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich.

12. Pojemność, rodzaj i konstrukcja kompostownika winna zapewniać bieżące potrzeby 
zagospodarowywania, powstałych na terenie nieruchomości, bioodpadów i nie powodować uciążliwości dla 
nieruchomości sąsiednich.

§ 16. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika służącego do ich gromadzenia, 
wynikający z przepełnienia zbiornika, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością i w sposób 
wynikający z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantujący ich prawidłowe funkcjonowanie.

3. Nieczystości ciekłe i osady ściekowe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie umowy na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zawartej z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeźnica.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 17. 1.  Na terenie Gminy Brzeźnica zaleca się kompostowanie bioodpadów, powstających na terenie

nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów poprzez m.in.:

1) używanie toreb wielokrotnego użytku;

2) świadomy wybór produktów dobrej jakości i trwałości;

3) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności;

4) uzupełnianie zużytych tonerów;

5) edukacja w zakresie zapobiegania powstawania odpadów.
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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 pozostawienie ich bez dozoru.

§ 19. 1.  Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) W odniesieniu do psów:

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

b) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego 
otoczeniu - w nałożonym kagańcu;

c) właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie 
dla zdrowia lub życia ludzkiego.

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.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 570



Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach  lub w poszczególnych 

nieruchomościach.

§ 20. 1.  Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by zwierzęta te nie mogły przedostać się 
na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich nieczystości stałe i ciekłe, gromadzone 
zgodnie z przepisami odrębnymi, należy usuwać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości, tj. gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane obiektami gospodarczymi, handlowymi 
i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się co najmniej raz na rok, we 
wrześniu lub październiku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

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

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny – na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kozioł
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