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Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmian do budżetu
gminy.

28187

Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
nr XL/215/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie:
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku
rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

28201

Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLIII/239/06 Rady gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów

28201

Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.

28202

Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.

28211

Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały
nr XLII/271/2010 z dnia 17 marca 2010r. Rady Gminy Wieprz w sprawie:
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wieprz.

28212

Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXII/190/2001 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

28212

3253

–

Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: zmian do budżetu
gminy.

28213

3254

–

Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian do budżetu
gminy.

28226

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZ ORCZE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
3255

–

Wojewody Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. z dnia 20 kwietnia 2010 r.
dotyczące Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca
2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wieprz

28234

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28188 –

Poz. 3246

3246
3246

UCHWAŁA NR XLI/254/10
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian do budżetu gminy.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada
Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć plan dochodów budżetu na rok 2010
o łączną kwotę 150.000 zł z kwoty 28.997.270,89 zł
do kwoty 29.147.270,89 zł w tym:
a)

dochody
bieżące:
150.000
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

zł

zgodnie

§ 2.
1. Zwiększyć plan wydatków budżetu na rok 2010
o łączną kwotę 150.000 zł z kwoty 35.226.612,89 zł
do kwoty 35.376.612,89 zł.
2. W związku z powyższymi zmianami § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości 35.376.612,89 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują
plan wydatków bieżących na łączną kwotę
24.207.947,89 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17.751.849,85 zł,
z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane – 12.645.693 zł, b) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.106.156,85 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.610.262 zł. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.643.424 zł. 4)
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej wysokości 792.412,04 zł w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. 5) Wydatki na obsługę długu publicznego – 410.000 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan
wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.168.665
zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.168.665 zł; z czego na wydatki
inwestycyjne na programy finansowane z pomocy
zagranicznej w łącznej kwocie 825.000 zł; w tym: a)
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 500.000 zł;” - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2.1
do uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.229.342 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.229.342 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
7.229.210 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
999.868 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie
7.229.210 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.229.342 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów w kwocie 999.868 zł.
§ 4.
1. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
uchwały.
2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2010
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
uchwały.
3. Podstawa prawna Uchwały Budżetowej Gminy
Wieprz na rok 2010 Nr XXXIX/236/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie: „Na podstawie
art. 211, art. 212, art. 214, art.239, art. 258, art. 264
ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)
i art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym
z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1143
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4,
pkt. 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami)”.
§ 5.
1. Dokonać zmian w limitach wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik
Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, – załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na
rok
2010
otrzymuje
brzmienie
zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 6.
1. § 10 Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje
brzmienie: „ 1. Ustala się plan przychodów i kosztów
gospodarstwa pomocniczego – „Centrum Integracji
Społecznej” w Wieprzu – zgodnie z załącznikiem
nr 12. 2. Z budżetu udziela się dotacji dla gospodarstwa pomocniczego – „Centrum Integracji Społecznej” w Wieprzu w kwocie 58.542 zł, w tym: 1) dotacja
przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego z tytułu dopłaty do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieprz Nr XLI/253/10 z dn. 26.02.2010r. w kwocie
58.542 zł.”

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443
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2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2010
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do
uchwały.
§ 7. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy
Wieprz Prognozę Kwoty Długu Gminy Wieprz na lata
2009 do 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 3246

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY WIEPRZ NA 2010 ROK - zmiany

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY WIEPRZ NA 2010 ROK - zmiany

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 R.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.

Plan dochodów budżetu Państwa związanych
z realizacją zadań zleconych gminie w 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Wieprz w 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.
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Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/254/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 26 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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UCHWAŁA NR XLI/ 256 /10
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XL/215/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie:
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie
gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku nr 142
poz. 1591 z późn. zmian.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 z późn. zmian.), art.
6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 roku nr 121 poz. 844 z późn. zmian.), art. 6 ust.
8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku
leśnym ( Dz. U. nr 200 poz. 1682 z późn. zmian.), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst
jednolity w Dz. U. z 2006 roku nr 136 poz. 969 z późn.
zmian.) Rada Gminy Wieprz uchwala co następuje:

i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
dokonuje się następujących zmian: § 1 pkt. 1 otrzymuje
brzmienie: „1) w sołectwie Gierałtowice Pan Stanisław
Huczek zam. Gierałtowice 132 wysokość prowizji 3,0%
od zebranych kwot”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Wieprz
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wieprz nr XL/215/05
z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego
3247

3248
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UCHWAŁA NR XLI/ 263 /10
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/239/06 Rady gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 art. 18 ust.
2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
w Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada
Gminy Wieprz uchwala co następuje :
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII/239/06 Rady
Gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów - „
Statut Gminnego Zakładu Wodociągów” - dokonuje się
następujących zmian: Rozdział I- podstawa prawna działania - § 1 otrzymuje brzmienie : „ Gminny Zakład Wodociągów zwany dalej „ Zakładem” działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa a w szczególności : 1.
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r , nr 157, poz. 1240) 2. Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity w Dz. U. Z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm) 3.
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.jedn. Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858 z późz. zm.) 4.
Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm.) 5. Ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządo3248

wych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458) 6. Uchwały Nr X/42/91
Rady Gminy Wieprz z dnia 24 lipca 1991 r w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu
Wodociągów 7. Postanowień niniejszego Statutu”
§ 3 otrzymuje brzmienie : „1. Zakład jest Samorządowym Zakładem budżetowym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 ) 2. Zakład nie
posiada osobowości prawnej.”
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Wieprz.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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UCHWAŁA NR XLII/ 271 /2010
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 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 2005 r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach
Rada Gminy Wieprz uchwala:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wieprz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/271/2010
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY WIEPRZ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wieprz, a w szczególności:
1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
4. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.
5. Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami.
6. Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
7. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
8. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.).
2. Nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/247/06 Rady Gminy
w Wieprz z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również
budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności;
3. Właścicielach nieruchomości – należy przez to
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizowania
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
1) na terenie budowy wykonywanie obowiązków
właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych,
2) na terenach wydzielonych krawężnikiem lub
oznakowaniem poziomym oraz przystanków
komunikacyjnych, obowiązki uprzątnięcia
i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
3) na drogach publicznych obowiązki utrzymania
czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych
w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz
utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania
pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi
4) na terenach pozostałych, obowiązki utrzymania
czystości i porządku należą do gminy. Do
obowiązków gminy należy także uprzątnięcie
i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobie-
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ra opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku
oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku
i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to
rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy w celu posiadania
możliwości uzyskania indywidualnych zniżek
w opłatach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne
umowy na odbiór odpadów.
5. Umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy,
podpisane z podmiotem uprawnionym na indywidualny odbiór odpadów.
6. Indywidualnych kontach – należy przez to rozumieć prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów z właścicielami nieruchomości lub najemcami/właścicielami lokali, w którym na bieżąco
odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych
i przekazanych podmiotowi uprawnionemu przez
właścicieli
nieruchomości
lub
najemców/właścicieli lokali, odpadów.
Indywidualne konta nie są prowadzone dla właścicieli nieruchomości prowadzących na nich działalność gospodarczą. Jeżeli na terenie nieruchomości właściciel zamieszkuje i prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązany podpisać
z podmiotem uprawnionym dwie odrębne umowy
i do odrębnych urządzeń składać odpady komunalne.
7. Górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2 ustawy górne
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
8. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 (dalej: KPGO) – należy rozumieć przez to dokument
przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z 29 grudnia
2006 r., Nr 233 zgodnie z treścią art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2006 r. Nr 90,
poz. 946.
9. Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej
GPGO) – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wieprz uchwalony
Uchwałą Rady Gminy Wieprz Nr XXIV/130/04 z
dnia 10 listopada 2004 r.
10. Stawkach opłat – należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą
osobę w skali roku i miesiąca, których wysokość
skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez jedną osobę odpadów, kosztów
ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i
innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wy-
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łączając kosztów budowy instalacji, urządzeń
i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamknięcia,
likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowań wynikłych
z faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeń;
Stawka opłaty jest naliczana na każdą z osób
faktycznie zamieszkujących nieruchomość; ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest
w oparciu o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów,
w oparciu o oświadczenia właścicieli weryfikowane wywiadem środowiskowym; nieruchomości o charakterze letniskowym, służące pobytowi
czasowemu, są traktowane jako zamieszkałe sezonowo, a ich właściciele mają obowiązek uiszczać opłatę za cały czas trwania sezonu, jaki
w danym regionie obowiązuje, odniesioną do ilości osób, dla której pobytu nieruchomość jest
przystosowana.
Stawkach opłat za m3 – należy przez to rozumieć
stawki opłat odniesione do jednostki objętości
odpadów; w oparciu o nie oraz o objętość koniecznych do ich zbierania urządzeń, a więc pojemników, worków i kubłów na odpady, naliczane
będą opłaty za odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości niebędących mieszkalnymi, których właścicielami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, instytucje,
niebędące mieszkańcami.
Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.
Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to
rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, 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
Odpadach ulegających biodegradacji – należy
przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów
Odpadach zielonych – należy przez to rozumieć
frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych.
Odpadach opakowaniowych – należy przez to
rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium
wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne.
Odpadach budowlanych – rozumie się przez to
frakcję odpadów pochodzących z remontów
i budów, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne.
Odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to
frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu
ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO po-
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śród 18 strumieni składających się na odpady
komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory,
świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,
opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki.
Nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych
Zbiornikach bezodpływowych – należy przez to
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstania.
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.
Podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta gminy, organ
wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ
jednostki albo podmiot, o którym mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności sw zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne
(parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być
połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami
Zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące, co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące, co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych
(parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze
użytkowe.
Zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkiem wolnostojącym
mieszkalnym oraz co najmniej jednym budynkiem gospodarczym, w którym przebywają zwierzęta gospodarskie
Chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie
formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
Zwierzĉtach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpo-
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wiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza,
a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne,
chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za
nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych.
29. Zwierzĉtach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie,
bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły
oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
30. Zwierzĉtach 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
pozostawały.
31. Imprezie masowej – należy przez to rozumieć
imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową,
na której liczba miejsc dla osób na stadionie,
w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na
terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1 000,
a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy –
nie mniej niż 300.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele
lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na
terenie nieruchomości poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i o ile taki został opracowany w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych.
3. Przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.
4. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych.
5. Oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy
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6. Prowadzenie w niżej opisanym zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
1) odpady kuchenne mogą być po zgłoszeniu tego
faktu odbiorcy lub zarządzającemu systemem,
kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach odbierane są w cyklu miesięcznym.
2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami odbierane
są w cyklu miesięcznym.
3) odpady niebezpieczne odbierane są w cyklu
półrocznym.
4) odpady wielkogabarytowe odbierane są w cyklu
półrocznym.
5) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.
6) odpady nieselekcjonowane odbierane są, co
najmniej raz w miesiącu.
7) obieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości odpadów niepodlegających selekcji, a więc:
a) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
b) szkła nieopakowaniowego,
c) odpadów mineralnych,
d) drobnej frakcji popiołowej,
e) innych strumieni odpadów zmieszanych.
7. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie
i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych
harmonogramem.
8. Uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub przedmiotów
należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest
obowiązany i przekazuje je podmiotowi uprawnionemu.
9. Między innymi usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarnego – higienicznego.
10. Usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, malowanie itp., zanieczyszczeń
z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów,
przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni,
korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady,
rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia,
a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego.
11. Utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów
zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością
osób fizycznych i prawnych.
12. Utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym
altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących
urządzenia na odpady.
13. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników
przylegających, bezpośrednio do nieruchomości.
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Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać
się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby.
14. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien
i innych części nieruchomości.
15.Między innymi usuwanie ze ścian budynków,
ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów,
napisów, rysunków umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.
16. Oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie,
w widocznym z ulicy miejscu, tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości
oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i
czytelny wygląd.
17. Umieszczenie w budynkach wielolokalowych,
w pobliżu wejścia, tablic zawierających następujące informacje:
1) Imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości.
2) Imię i nazwisko i adres osoby bądź adres
podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
3) Regulamin porządkowy.
4) Spis adresów i telefonów alarmowych,
w szczególności: straży pożarnej, pogotowia
wodociągowo – kanalizacyjnego, pogotowia
gazowego.
18. Utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych
w stanie tzw. czarnego ugoru.
19. Utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych
w stanie wolnym od zachwaszczania.
20. Utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich
planami urządzania.
21. Utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia.
22. Utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym.
23. Między innymi utrzymywanie czystości na przystankach, przepustach, przejściach, pod mostami
i wiaduktami.
24. Utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia
wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia.
25. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków.
26. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami,
wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku
publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej poprzez odpowiednie urządzenia filtrujące (separatory oleju) lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w szczególności ścieki takie nie
mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi.
2) na terenach służących do użytku publicznego,
tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specjalnie oznaczonych;
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27. Naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec
zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości
tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko
wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla właściciela
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
28. Gromadzenie obornika i płynnych odchodów
zwierzęcych (gnojówka i gnojowica) przez podmioty, o których mowa w art. 18, ust. 1 ustawy z dnia
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U.
Nr 147, poz. 1033), zgodnie z art. 25, ust. 1 i 2.
29. Stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami ustawy wymienionej
w ust. 28.
30. Coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych.
31. Umieszczenie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów, na urządzeniach do tego celu przeznaczonych.
32. Umieszczenie na terenach publicznie dostępnych,
a wiec w parkach, na targowiskach, placach zabaw, regulaminów korzystania z nich.
33. Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
np. medycznych, weterynaryjnych i postępowanie
z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z poźn. zm.).
34. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych
i gospodarskich do przepisów rozdziałów VII i VIII
niniejszego regulaminu.
35. Zgłaszanie niezwłocznie faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego
o wściekliznę do Urzędu Gminy skąd zostaną powiadomione służby weterynaryjne lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach.
§ 4.
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1. Spalania odpadów na powierzchni ziemi, zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach na
odpady oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalenie odpadów z drewna
niezawierającego substancji niebezpiecznych.
2. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla
środowiska dla usunięcia śniegu i lodu.
3. 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, lini energetycznych, telekomunikacyjnych,
wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców.
4. Między innymi umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń.
5. Malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego
celu ścianami.
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6. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu.
7. Zakopywania odpadów.
8. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone.
9. Gromadzenie w koszach ulicznych odpadów komunalnych powstających w lokalach handlowych,
gastronomicznych, usługowych i u właścicieli nieruchomości oraz ich najemców.
10. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczoną
do tego celu stacją zlewną przy oczyszczalni ścieków w Andrychowie, Wadowicach lub Podolszu.
11. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; sposób pozbywania się w/w nieczystości został opisany w § 11, ust. 5.
12. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych
do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych
i wód opadowych spływających z powierzchni dachów pojazdów.
13. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza,
jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych.
14. Zakopywania padłych zwierząt domowych i gospodarskich – koszt wywozu i utylizacji ponosi
właściciel zwierząt.
15. Zakopywania padłych zwierząt bezdomnych
w tym leśnych - fakt padnięcia zwierząt należy
zgłosić do Urzędu Gminy skąd po zawiadomieniu
zostaną one wywiezione i utylizowane przez
uprawnione podmioty na koszt Gminy.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych
§5
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na
terenie nieruchomości:
1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie
czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery
i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane
oraz na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, dostarczane są właścicielowi nieruchomości
odpłatnie przez podmiot uprawniony. Worki na
odpady opakowaniowe wraz z workami na papier,
tekturę, tekstylia oraz metale są właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali
dostarczane odpłatnie przez podmiot uprawniony.
2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie
czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do
ilości osób stale lub czasowo przebywających na
jej terenie, w taki sposób, by nie dopuścić do
przepełnienia zbiornika. Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych rozliczane jest w oparciu
o wskazania licznika poboru wody, licznika ścieków lub gdy brak licznika w oparciu o zapisane
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normy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia. 14 stycznia 2002r. w sprawie określania
norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. nr 8, poz. 70).
3. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na
terenie gminy to:
1) Kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.
2) Pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l,
1100 l, 2200 l – przeznaczone na zmieszane odpady komunalne.
3) Pojemniki na odpady o pojemności do 120 l,
1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.
4) Worki czarne o pojemności 60 l i 120 l przeznaczone na zmieszane odpady komunalne.
5) Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru
i tektury o pojemności od 60 l i 120 l.
6) Kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
4. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach,
workach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych - 25 litrów miesięcznie na 1-go mieszkańca, co najmniej jedno urządzenie o minimalnej pojemności 75 l;
2) dla szkół i przedszkoli – 3 litry miesięcznie na
każdego ucznia i pracownika, co najmniej jedno urządzenie o minimalnej pojemności 1100 l;
3) dla lokali handlowych, co najmniej jedno urządzenie o pojemności 120 l na lokal;
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i handlowych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych, co najmniej jedno
urządzenie o pojemności 120 l na 10 pracowników;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych, co najmniej jedno urządzenia
o pojemności 240 l na 10 pracowników;
6) podczas imprez publicznych, co najmniej jedno
urządzenie o pojemności 120 l na 100 osób
biorących udział w imprezie;
7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane
jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l.
5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku, w innym wypadku
zobowiązany jest wyposażyć ją w odrębny,
przeznaczony do tego celu kubeł odpowiednio
oznaczony i tam składać,
2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami oraz metalami składane są do worków, odrębnych na opakowania,
dostarczonych przez podmiot uprawniony
i zwrócenia temu podmiotowi zgodnie z harmonogramem, mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do sklepów,
które dysponują odpowiednimi pojemnikami,
3) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieru-

Poz. 3249
chomości lub na miejsce wyznaczone do tego
celu przez zarządcę nieruchomości, z którego
odbierane są przez podmiot uprawniony.
4) odpady budowlane i zielone składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony
i w nim odbierane.
5) odpady niebezpieczne, o których mowa w § 2
pkt. 19 są zbierane podczas organizowanych
zbiórek 2 razy w roku w terminie podawanym
do publicznej wiadomości.

§6
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami, pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów
i metali, uzupełniają gminny system selektywnej
zbiórki odpadów;
1) Zielony: przeznaczony na opakowania szklane
kolorowe.
2) Biały: przeznaczone na opakowania szklane
bezbarwne.
3) Niebieski: przeznaczone na papier i tekturę opakowaniowe i nie
opakowaniowe.
4) Żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw
sztucznych.
2. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi
handlowo – usługowe, przystanki komunikacji,
parki są przez właścicieli nieruchomości lub
przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji
publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
1) Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na
drogach publicznych i w parkach nie może
przekroczyć 150 m.
2) Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
3. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do
wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa,
w pojemniki do zbierania śmieci oraz w szalety
przenośne; organizatorzy imprezy są zobowiązani
zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na
dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich
opróżnienie i uprzątnięcie.
§7
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1. Na terenie nieruchomości, pojemniki i worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy wystawiać
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości
lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić
je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na
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chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.
Pojemniki na odpady powinny być ustawione na
terenie nieruchomości w miejscu widocznym,
trwale oznaczonym na wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej
przed zbieraniem się na niej wody i błota.
Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe
i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie
przewidzianym harmonogramem na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.
Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone
muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez
zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.
Zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa § 6,
ust. 2 regulaminu.

§8
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania
zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.
2. Do pojemników i worków na papier, tekturę opakowaniową i nie opakowaniową zabrania się
wrzucać:
1) Opakowania z zawartością np. żywności, wapna, cementu.
2) Kalki technicznej.
3) Prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
3. Do pojemników i worków na opakowania szklane
zabrania się wrzucać:
1) Ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki).
2) Lustra.
3) Szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości.
4) Szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone).
5) Szyby samochodowe.
4. Do pojemników i worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
1) Tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie.
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2) Opakowania i butelki po olejach i smarach,
puszki i pojemniki po farbach i lakierach.
3) Opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.
5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów
zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone
są ścieki bytowe.
ROZDZIAŁ IV
Czĉstotliwość i sposób pozbywania siĉ odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§9
Właściciele nieruchomości, przy wykonywaniu obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz przepisami ustawy, obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług
wykonywanych przez Zakłady Gospodarki Komunalnej lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie na żądanie takiej umowy i dowodów płacenia za
takie usługi upoważnionym przez Wójta Gminy pracownikom urzędu.
§ 10
Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania
zbiorników bezodpływowych;
1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 3,
ust. 6 regulaminu.
2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w całej Gminie Wieprz, co najmniej raz
w miesiącu:
1) Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy
ulicznych określonych wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.
2) Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy
odbywa się wg indywidualnego zgłoszenia
przez parafie lub zarządców cmentarzy.
3) Właściciele nieruchomości wyposażonych
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje
się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz
w tygodniu.
4) Właściciele punktów handlowych i usługowych
zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.
5) Organizatorzy imprez masowych zobowiązani
są usuwać odpad i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu
imprezy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28209 –

§ 11
Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania
zbiorników bezodpływowych:
1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
stanowiącym załącznik do umowy na odbieranie
odpadów komunalnych.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu
odbioru, zgodnie
z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach i workach.
3. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą
być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.
4. Odpady budowlane i zielone muszą być złożone w
udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie
wielorodzinnej.
5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się wozem asenizacyjnym, na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi
być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia,
6. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji,
7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy
używać samochodów specjalistycznych, a do
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pojazdów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej winny
być myte codziennie,
8. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych
można używać samochodów przystosowanych do
przewozu kontenerów lub samochodów skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby podczas
transportu nie powodowały zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,
9. Do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie)
wraz z papierem, tekturą, tekstyliami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie do tego celu przystosowanych i
wyposażonych, tak, aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,
10. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku
i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,
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11. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one
bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się
według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem,
12.Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na
pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
na składowiskach odpadów oraz ilości
odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągniĉcia zobowiązane są podmioty uprawnione.
§ 12
System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. Do dnia 31 grudnia 2010 r., do nie więcej niż 75%
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji wytworzonej w roku 1995.
2. Do dnia 31 grudnia 2013 r., do nie więcej niż 50%
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji wytworzonej w roku 1995.
3. Do dnia 31 grudnia 2020 r., do nie więcej niż 35%
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji wytworzonej w roku 1995.
4. Obowiązek wymieniony w ust. 1 - 3 zrealizują
przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.
§ 13
Zgodnie z zapisami KPGO i GPGO, podmioty uprawnione są obowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować i poddać odzyskowi oraz recyklingowi spośród
odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną
osobę ilości odpadów podane w powyższych dokumentach.
ROZDZIAŁ VI
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
§ 14
Zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu na składowiskach odpadów
komunalnych zgodnie z podpisanymi umowami
z właścicielami składowisk odpadów.
§ 15
1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości
lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana
przez podmiot uprawniony, z którym mają oni
podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.
2. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji,
w której właściciele nieruchomości nie dokonują
selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28210 –

podmiot uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane.
3. Stawki opłat mogą być zróżnicowane w zależności
od miejsca zamieszkania z uwzględnieniem podziału na obszary gminy.
4. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:
1) Kuchennych ulegających biodegradacji.
2) Zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni
komunalnej.
3) Papieru i tektury nie opakowaniowych.
4) Opakowań z tektury i papieru.
5) Opakowań wielomateriałowych.
6) Tworzyw sztucznych i nie opakowaniowych.
7) Opakowań z tworzyw sztucznych.
8) Tekstyliów.
9) Szkła nie opakowaniowego.
10) Opakowań ze szkła.
11) Metali.
12) Opakowań z blachy stalowej.
13) Opakowań z aluminium.
14) Odpadów mineralnych.
15) Drobnej frakcji popiołowej.
16) Wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
17) Budowlanych z remontów mieszkań i budynków,
18) Niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów,
resztek farb i lakierów, opakowań po środkach
ochrony roślin i nawozach.
5. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby było możliwe ograniczenie
składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
6. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania,
jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach
tych szczegółowo określa w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli,
zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z
nimi przez przedsiębiorców.
7. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od
właścicieli nieruchomości, poprzez określenie
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
8. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez
właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór
przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez
właściwe postępowanie z nimi.
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ROZDZIAŁ VII
Obowiązki osób utrzymujących
zwierzĉta domowe, mających
na celu ochronĉ przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku.

§ 16
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 użytku publicznego,
ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie
tych zwierząt.
§ 17
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta
domowe należy:
1. Stały i skuteczny dozór.
2. Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem osób niewidomych korzystających z pomocy psówprzewodników;
3. Nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż,
kąpielisk oraz tereny inne.
4. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem,
w przypadku ras uznanych za agresywne w nałożonym kagańcu.
5. 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, a ogrodzenie wyposażone jest
w sygnalizator dźwięku.
6. 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, nieczystości te
umieszcza się w szczelnych, nieulegających
szybkiemu rozkładowi torbach z wyjątkiem osób
niewidomych korzystających z psów jako przewodników.
7. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są
spełniać wymogi ustanowione dla hodujących
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych
spod zabudowy.
8. Przestrzeganie zasad i terminów szczepienia przeciwko wściekliźnie w lecznicach dla zwierząt lub w
zwyczajowo przyjętych miejscach
9. Zakazuje się szczucia psami lub doprowadzania
ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.
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blicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe.

ROZDZIAŁ VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.

§ 20
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na
terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu
do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być
realizowany w miarę potrzeby.

§ 18
1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione
na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.
2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt na obszarach
zwartych terenów, zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy
przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Na pozostałych 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 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z późn. zm.).
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska
w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na
której jest prowadzona
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać
przepisów
sanitarnoepidemiologicznych.
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są
obornikiem, gnojówką i gnojowicą w sposób
przewidziany dla ścieków.
3) przeprowadzać deratyzacje pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa
razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną
przez podmiot uprawniony.
5. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren
użytku publicznego zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 21
Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
podaje Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym do publicznej
wiadomości.
§ 22
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia.
§ 23
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują
obowiązków określonych niniejszą uchwałą podlegają odpowiedzialności karnej określonej
w ustawie.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa
w ust.1 prowadzone są według Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
§ 25
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Wieprz.

ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

§ 19
Obowiązkowej deratyzacji podlegają między innymi
obiekty zamieszkania zbiorowego, użyteczności pu3249
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UCHWAŁA NR XLII/273/2010
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu Urzĉdu Gminy w Wieprzu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy Wieprz
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Urzędu Gminy w Wieprzu zatwierdzonym uchwałą LI/298/06 Rady Gminy Wieprz z dnia
26 października 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 858 poz. 5197) dokonuje się następującej
zmiany : § 1 przyjmuje następujące brzmienie: „Podstawę prawną działania Urzędu Gminy Wieprz stanowią
w szczególności: 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
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o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z poźn. zm.), 2) Ustawa z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458), 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240)”
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
3250
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UCHWAŁA NR XLIII/277/2010
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/271/2010 z dnia 17 marca 2010r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 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 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Wadowicach Rada Gminy Wieprz uchwala:
§ 1. W uchwale nr XLII/271/2010 z dnia 17 marca
2010r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz dokonuje się następujących zmian:
§ 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

3251
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UCHWAŁA NR XLIII/279/2010
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/190/2001 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 i 4
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.
z 2007r. Nr 70, poz.473 z poźn. zm.) Rada Gminy Wieprz
uchwala, co następuje:
§ 1.
W
uchwale
Rady
Gminy
Wieprz
nr XXXII/190/2001 z dnia 10 grudnia 2001 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży dokonuje się następujących zmian: § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: " Ustala
się na terenie Gminy Wieprz liczbę punktów sprzedaży
3252

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w ilości 27 punktów."
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
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UCHWAŁA NR XLII/266/10
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie: zmian do budżetu gminy.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu na rok 2010
o łączną kwotę 133.458 zł z kwoty 29.231.957,89 zł do
kwoty 29.098.499,89 zł w tym:
a) dochody
bieżące:
133.458
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

zł

-

zgodnie

§ 2.
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu na rok 2010
o łączną kwotę 133.458 zł z kwoty 35.461.299,89 zł do
kwoty 35.327.841,89 zł
2. Zwiększyć plan wydatków bieżących o łączną kwotę
114.629 zł, w tym:
1) zwiększyć wydatki bieżące jednostek budżetowych
o łączną kwotę 211.223 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane – 18.394 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 192.829 zł.
2) zwiększyć wydatki na dotacje na zadania bieżące –
20.000 zł.
3) zmniejszyć wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 116.594 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o łączną
kwotę 248.087 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
o łączną kwotę 248.087 zł. - zgodnie z załącznikiem
Nr 2 i 2.1 do uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 6.229.342 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.229.342 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
7.229.210 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
999.868 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie
7.229.210 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.229.342 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów w kwocie 999.868 zł.
§ 4.
1. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu
obejmujących:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
a) załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok
2010
otrzymuje
brzmienie
zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 5.
1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy obejmujących planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2010.
a) załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2010
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
uchwały.
§ 6.
1. Dokonać zmian w limitach wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik
Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 7.
1. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu - załącznik
Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
2. § 9 pkt. 2 Uchwały Budżetowej na 2010 rok otrzymuje
brzmienie: „2. Z budżetu udziela się dotacji dla
gminnego
Zakładu
Wodociągów
w Wieprzu
w łącznej kwocie 746.720 zł, w tym:
1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do wody
w kwocie 196.720 zł, I-II/2010 55.000 m3 *0,67 zł
= 36.850 zł + 2.580 zł (7% VAT) = 39.430 zł IIIXII/2010
210.000
m3
*0,70
zł
=
147.000 zł+10.290 zł (7% VAT)=157.290 zł,
2)

Dotacja
celowa
w kwocie
550.000
zł
z przeznaczeniem na: a) zadanie inwestycyjne
pn.: Rozbudowa i wyposażenie stacji uzdatniania
wody w Gierałtowicach”.

§ 8. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy
Wieprz Prognozę Kwoty Długu Gminy Wieprz na lata
2009 do 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Prz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28214 –

Poz. 3253
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIEPRZ NA 2010 ROK - zmiany

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28215 –

Poz. 3253
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28216 –

Poz. 3253

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28217 –

Poz. 3253

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28218 –

Poz. 3253

Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY WIEPRZ NA 2010 ROK – zmiany

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28219 –

Poz. 3253
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 R.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28220 –

Poz. 3253

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28221 –

Poz. 3253

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Wieprz w 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28222 –

Poz. 3253

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28223 –

Poz. 3253

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.
Wykaz zadań przyjĉtych do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 do 2012

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28224 –

Poz. 3253

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28225 –

Poz. 3253
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/266/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

3253

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28226 –

Poz. 3254

3254
3254

UCHWAŁA NR XLIII/278/10
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian do budżetu gminy.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.
zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu na rok 2010
o łączną kwotę 833.774 zł z kwoty 29.118.100,89 zł do
kwoty 28.284.326,89 zł w tym: a) zwiększyć dochody
bieżące o kwotę 35.078 zł b) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 868.852 zł - zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.
§ 2.
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu na rok 2010
o łączną kwotę 648.329 zł z kwoty 35.347.442,89 zł do
kwoty 34.699.113,89 zł. 2. Zwiększyć plan wydatków
bieżących o łączną kwotę 62.141 zł, w tym: 1) zwiększyć wydatki bieżące jednostek budżetowych
o łączną kwotę 51.941 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.625 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – 37.316 zł. 2) zwiększyć wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10.200 zł. 3.
Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o łączną
kwotę 710.470 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o łączną kwotę 710.470 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2.1 do uchwały.
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 6.414.787 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.229.342 zł. 2)
wolnych środków, jako nadwyżki środków pienięż-

nych pozostających na rachunku bieżącym budżetu
po rozliczeniach kredytów i pożyczek w kwocie
185.445 zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej
kwocie 7.414.655 zł i rozchody budżetu w łącznej
kwocie 999.868 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 7.229.210 zł,
z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w kwocie 6.229.342 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
w kwocie 999.868 zł.
§ 4.
1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy obejmujących planowane kwoty dotacji udzielanych w roku
2010. a) załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na
rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do uchwały.
§ 5.
1. Dokonać zmian w limitach wydatków: 1) na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik Nr 8 do
Uchwały Budżetowej na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 6. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy
Wieprz Prognozę Kwoty Długu Gminy Wieprz na lata
2009 do 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28227 –

Poz. 3254
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/278/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIEPRZ NA 2010 ROK - zmiany

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28228 –

Poz. 3254
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/278/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28229 –

Poz. 3254
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr XLIII/278/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY WIEPRZ NA 2010 ROK - zmiany

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/278/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 R.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28230 –

Poz. 3254
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/278/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Wieprz w 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28231 –

Poz. 3254

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28232 –

Poz. 3254

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/278/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Wykaz zadań przyjĉtych do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 do 2012

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28233 –

Poz. 3254

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/278/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28234 –

Poz. 3254,3255

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz:
Stanisław Wysogląd

3254

3255
3255

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
z dnia 20 kwietnia 2010 r. dotyczące Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)
stwierdza siĉ nieważność uchwały Nr XLII/271/2010
Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wieprz, w czĉści, a to w zakresie § 4
uchwały.
Uzasadnienie

W dniu 17 marca 2010 r. Rada Gminy Wieprz podjęła uchwałę Nr XLII/271/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wieprz. W § 4 Rada Gminy postanowiła, że
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy”.

Organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisu
§ 4 przedmiotowej uchwały, który w jego ocenie narusza obowiązujący porządek prawny poprzez nie nadanie
uchwale charakteru prawa miejscowego wbrew wyraźnemu przepisowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Akty prawa miejscowego jako akty podstawowe są
wydawane wyłącznie w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe i to tylko w granicach w tym upoważnieniu zakreślonych. Ustawodawca zaliczył do aktów prawa
miejscowego stanowionych przez organy gminy
wszystkie akty wydawane w warunkach określonych
w art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Omawiana kategoria aktów powinna być podejmowana
przez gminę jedynie na podstawie upoważnienia określonego w materialnych przepisach ustaw szczególnych,
a takim upoważnieniem jest niewątpliwie przepis art. 4
ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Regulamin utrzymania czystości i porządku jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terenie
gminy, której rada go uchwaliła, w rozumieniu art. 87
ust. 2 Konstytucji RP. Oznacza to, że adresatami norm
nie są wyłącznie podmioty wewnętrzne lecz wszyscy,
którzy znajdą się na terenie gminy, nie tylko mieszkańcy
tej gminy, ale także wszystkie osoby, które choćby cza-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28235 –

sowo znajdą się na terenie tej gminy, co czyni z tego
aktu akt o charakterze prawa miejscowego podlegający
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zatem
kwestionowany § 4 uchwały Rady Gminy Wieprz pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, który pośród aktów prawnych
ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym
wymienia właśnie akty prawa miejscowego.
Wobec powyższego Rada Gminy Wieprz, określając
w Uchwale Nr XLII/271/2010 z dnia 17 marca 2010 r. jej
wejście w życie z dniem podjęcia, działa z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji, naruszając tym samym w sposób istotny aktualny porządek
prawny.
3255

Poz. 3255

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, w zakresie określonym
sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego, jest
w pełni uzasadnione.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego i Nadzoru:
Artur Słowik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 443

– 28236 –

Poz. 3255

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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