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UCHWAŁA NR XXVI/173/12
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 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 i 2 Ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystość i i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Bobowej uchwala co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 3. Traci moc obowiązująca Uchwała Nr XLVI/295/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa.”
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/173/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 23 października 2012 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BOBOWA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
znajdujących się na terenie gminy Bobowa.
§ 2. Regulamin obowiązuje mieszkańców, właścicieli nieruchomości, wykonawców robót budowlanych,
przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej oraz osoby czasowo przebywające na
terenie Gminy Bobowa.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. ,,ustawie”- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. , poz. 391 zwaną dalej „ustawą”),
2. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
3. odpadach:
a) komunalnych – należy przez to rozumieć odpady zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami zwaną dalej
„ustawą o odpadach”),
b) zbieranych selektywnie – należy przez to rozumieć odpady wyselekcjonowane z odpadów komunalnych
nadających się do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub surowcowego, a w szczególności:
papier, opakowania wielomateriałowe, szkło białe i kolorowe, plastik, szmaty, metale,
c) 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,
d) ulegających biodegradacji (biodegradowalnych) – należy przez to rozumieć odpady zdefiniowane w art. 3
ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, e) budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,
e) budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych,
f) niebezpiecznych – rozumie się poprzez to odpady niebezpieczne (składające się na odpady komunalne)
zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy odpadach,
4. selektywnym zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć gromadzenie określonych rodzajów odpadów
w przeznaczonych na nie pojemnikach lub workach,
5. umowach – należy przez to rozumieć umowy, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 Ustawy, podpisanie przez
właścicieli nieruchomości z jednostką wywozową,
6. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 5)
ustawy,
7. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,
8. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami),
9. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta zdefiniowane w art. 18 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami),
10. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bobowa.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) zielone;
2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
3) odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;
4) tworzywa sztuczne i metale;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) opakowania wielomateriałowe.
2. Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku
publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę
występujących potrzeb.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego
gromadzenia usunięte z nieruchomości.
3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub
innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.
§ 6.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
1) mycia jedynie nadwozia samochodu;
2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji;
3) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji
deszczowej.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych;
2) nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
§ 7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości,
poprzez:
1) gromadzenia odpadów jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach) oraz
kosić trawy i chwasty.
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2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości
w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe albo przydomową oczyszczalnię ścieków – w przypadku
gdy nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
3) niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
ciekłych, poprzez ich regularne opróżnianie,
4) utrzymywane terenów zielonych w takim stanie, aby nasiona chwastów nie rozsiewały się także na
sąsiednie posesje,
5) utrzymywanie rosnących drzew w stanie nie stwarzającym zagrożenia i utrudnienia dla ludzi i ruchu
samochodowego.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
§ 8. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zmieszanego
i selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.
1) Worki i pojemniki mszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2) Właściciel nieruchomości ma obowiązek zakupić u przedsiębiorcy lub innego dostawcy pojemniki lub
worki przeznaczone do zmieszanej i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ;
3) Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakować worki w taki sposób, aby umożliwić jego
identyfikacje przez przedsiębiorcę;
4) Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Bobowa:
a) pojemniki i kontenery
b) worki
c) kosze uliczne Dopuszcza się wszystkie pojemności wymienionych urządzeń w punkcie a, b, c.
5) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i folię oraz opakowania wielomateriałowe,
c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane białe i kolorowe,
d) CZERWONY z przeznaczeniem na metal
e) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady zielone
6) Do zmieszanego gromadzenia odpadów należy stosować worki CZARNE
7) Odpady niebezpieczne (frakcje składające 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, nawozach, opakowaniach po
aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu); należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazać je w workach lub pojemnikach
8) Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach uniemożliwiających
pylenie i po napełnieniu zgłosić przedsiębiorcy celem wywiezienia.
§ 9. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca
Gminy Bobowa wynosi rocznie 220 kg.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. Ustala się, że zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy składowane są w czarnych workach i odbierane będą przy drogach publicznych przez
przedsiębiorcę w terminach zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 11. Ustala się, że zmieszane i selektywne odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą i produkcyjną) składowane są do
pojemnika wstawionego na nieruchomości przez właściciela (pojemnik przystosowany do odbiorów odpadów
samochodem specjalistycznym ) i odbierane przez przedsiębiorcę w terminach zgodnie z harmonogramem, nie
rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 12. Ustala się, że selektywnie zbierane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych segregowane
odpady komunalne frakcji:
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
3) folie i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
4) metal;
5) odpady zielone; odbierane będą w workach przy drogach publicznych i wywożone przez przedsiębiorcę
w terminach zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
6) odpady niebezpieczne (frakcje składające 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, nawozach, opakowaniach po
aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu); odbierane są jeden raz w roku. Właściciel
nieruchomości samodzielnie dostarczy je do miejsca i terminu wskazanego zgodnie z ogłoszeniem.
§ 13. Zużyte opony odbierane będą jeden raz w roku. Właściciel nieruchomości samodzielnie dostarczy je
do miejsca w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
§ 14. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą jeden raz
w roku. Właściciel nieruchomości samodzielnie dostarczy je do miejsca w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
§ 15. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej:
1. Przystanki PKS (Bobowa, Jankowa, Wilczyska, Siedliska, Sędziszowa, Brzana, Stróżna) 2 razy w miesiącu,
a) Stadion Bobowa raz w tygodniu,
b) Remizy OSP raz w miesiącu,
c) Plac targowy raz w tygodniu,
d) Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Przedszkole, Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, Urząd Miejski,
raz w tygodniu,
e) Cmentarze na terenie gminy Bobowa 1 x na miesiąc tj., z wyjątkiem cmentarza w Bobowej gdzie odbiór
odbywać się będzie raz w tygodniu. W okresie od 20.10. do 08.11. śmieci z wszystkich cmentarzy
wywożone są codziennie wieczorem.
2. Odbieranie odpadów z akcji „sprzątania świata”(2 x w roku) ok. 150-200 worków jednorazowo (worki
z odpadami ułożone wzdłuż dróg lub w okolicach szkół).
3. Usuwanie odpadów z koszy ulicznych odbywa się codziennie.
4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje
taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

Poz. 5784

§ 16. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i usuwanie osadów ściekowych:
1. Właściciel nieruchomości wyposażony w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością, zapobiegającą przepełnieniu zbiorników.
2. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do usuwania osadów ściekowych zgodnie
z instrukcją eksploatacji. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do
ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach
odrębnych.
3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych
powinny być natychmiast usunięte.
4. Jednostka wywozowa ma obowiązek zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17.
1. Do obowiązków właścicieli i opiekunów psów należy utrzymanie ich w obrębie nieruchomości.
2. Wyprowadzanie psa poza obręb nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy pies prowadzony jest na
smyczy. Jeżeli jest to pies rasy z uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu
z założonym kagańcem.
3. Właściciele innych zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi dozoru i zachowania
środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz ochronę środowiska.
4. Zwierzęta gospodarskie pozostawione na wolnym powietrzu winny być zabezpieczone tak, aby nie stanowiły
zagrożenia dla ludzi i ruchu drogowego oraz aby nie były narażone na niebezpieczeństwo.
5. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych (drogi, place, chodniki itp.), a także
niedopuszczenia do zakłócenia spokoju i ciszy przez te zwierzęta oraz innych uciążliwości dla otoczenia.
6. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz uchwała w sprawie przyjęcia „programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobowa”.
7. Hodowla i utrzymanie psów ras agresywnych wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Bobowej na
podstawie odrębnych przepisów.
8. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone do użytku publicznego, a w szczególności na
tereny placów zabaw dla dzieci i piaskownic.
9. Zasady postępowania z padłymi dzikimi zwierzętami należy uzgodnić z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych
nieruchomościach
§ 18.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
warunkiem:
a) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi Ustawy
z dnia 7 lipa 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
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2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązani są
przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegać higieny w pomieszczeniach, tak aby nie stwarzać zagrożenia epidemicznego,
b) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku,
wiosną i jesienią.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani do przeprowadzenia miarę potrzeby deratyzacji na terenie
nieruchomości.
2. Deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu każdego roku, w okresie wiosennym i jesiennym.
3. Burmistrz Bobowej informuje o powyższym mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty (rozplakatowanie
ogłoszeń, poinformowanie pisemne szkół i instytucji).
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

