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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Andrychów
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity Uchwały
Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2012 r., poz. 7677) zmienionej
uchwałą Nr XXXIV-306-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Małop.
z 2013 r., poz. 3299) oraz Uchwałą Nr XLV-409-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014 r.
(Dz.Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 1956)
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski
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Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
tekst jednolity
UCHWAŁA NR XXIX-261-12
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach Rada Miejska w Andrychowie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów, którego treść
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI-392-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 2698

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX-261-12
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Andrychów,
b) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
c) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Andrychowie,
d) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
e) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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 (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach),
f) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów
z budów i remontów,
g) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach),
h) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów
z czyszczenia ulic i placów (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),
i) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających
w procesie produkcji opakowań (art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi),
j) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1
do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, pochodzący
z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu
przepisów o odpadach,
k) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ),

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 2698

l) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania (art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
m) miejscu zamieszkania - oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi zgodnie
z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie
spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE z 2008 r., poz. 218),
n) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza (art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ),
o) zwierzętach gospodarskich - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
p) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisany do rejestru działalności regulowanej zgodnie z zapisami
art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
r) pojemniku - rozumie się przez to pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe, kontenery, oraz worki
z tworzyw sztucznych lub materiałów ulegających biodegradacji służące do zbierania odpadów
komunalnych.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników,
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
3) w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie
rozwiązanie,
4) (uchylony)
5) zbieranie i pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie,
6) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia
2012r o odpadach,
7) utrzymywanie w czystości miejsc posadowienia pojemników i ich najbliższego otoczenia.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników dróg
publicznych położnych wzdłuż nieruchomości na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie, tak aby
nie następowało utrudnienie dla ruchu pieszych.
3. Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg i lód należy składać w sposób nie utrudniający ruchu pieszych
i pojazdów, natomiast inne zanieczyszczenia należy składać w koszach ulicznych.
4. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
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§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że odbywa się na
utwardzonych częściach nieruchomości, a powstałe ścieki są zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub
zbiornika bezodpływowego. Odprowadzenie takich ścieków do wód lub do ziemi jest zabronione.
2. Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, oraz
nadmiernych uciążliwości dla terenów sąsiednich. Powstające w związku z naprawą odpady powinny być
gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów
komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:
a) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
c) odpady zielone,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe,
i) zużyte opony.
2. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią zmieszane (nieselektywnie zbierane)
odpady komunalne, które właściciel powinien gromadzić oddzielnie w przeznaczonym do tego celu pojemniku.
3. Do strumienia odpadów zbieranych selektywnie nie dopuszcza się wprowadzania silnie zabrudzonych
tworzyw sztucznych i opakowań.
4. W przypadku, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, zaleca się trwałe zgniatanie lub złożenie na płasko
opróżnionych opakowań przed włożeniem ich do pojemnika.
5. W przypadku znacznego zanieczyszczenia zebranych odpadów segregowanych innymi odpadami
komunalnymi, jednostka wywozowa upoważniona jest do ich nieodbierania z jednoczesnym obowiązkiem
pozostawienia informacji o przyczynie nieodebrania pojemnika z tymi odpadami.
6. Właściciele nieruchomości w celu zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska odpadów, powinni odpady zielone oraz inne odpady odpady ulegające biodegradacji
zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach albo wykorzystać do skarmiania
zwierząt.
7. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być zbierane przez właścicieli nieruchomości i odbierane
przez jednostkę wywozową w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych
selektywnie.
§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne
pojemników:
a) kolor niebieski – pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury,
b) kolor żółty - pojemniki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
c) kolor zielony - pojemniki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,
d) kolor brązowy - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zielonych,
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e) kolor szary – pojemniki przeznaczone do zbierania metalu.
2. W przypadku stosowania worków do selektywnego gromadzenia odpadów, należy stosować worki
wykonane z odpowiednio wytrzymałego materiału, odpornego na działanie gromadzonego w nim odpadu oraz
zapewniającego bezpieczny odbiór odpadów.
3. Dla worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki stosuje się następujące minimalne grubości:
- 0,05 mm dla worków przeznaczonych do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych,
- 0,075 mm dla worków przeznaczonych do zbierania szkła, odpadów ulegających biodegradacji w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, szkła i metalu.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych w workach,
pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
2. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 6 l do 1100 l;
3) kontenery o pojemności od 1300 l do 10 000 l;
4) worki o pojemności od 60 l do 120 l oraz worki typu big bag (dotyczy wyłącznie odpadów budowlanych
i rozbiórkowych).
3. Pojemniki powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać
wymagania Polskich Norm, zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla
osób gromadzących odpady.
§ 9. 1. Pojemność pojemników do zbierania odpadów powinna być dostosowana do określonej
w regulaminie częstotliwości odbioru odpadów i ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych; w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przy uwzględnieniu
następujących tygodniowych norm:
a) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca;
b) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli 4 l na każdego ucznia i pracownika;
c) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, oraz 5 l na każdego pracownika;
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych) 5 l na każdego pracownika ;
e) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
f) dla szpitala 20 l na każdego pacjenta;
g) dla domków letniskowych 15 l na osobę;
h) w przypadku lokali gastronomicznych, sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych dla zapewnienia
czystości wymagane jest również ustawienie wewnątrz lub na zewnątrz lokalu, w miejscu ogólnodostępnym
co najmniej jednego pojemnika na odpady.
2. Rodzaj stosowanych pojemników musi zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu
specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów.
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3. Przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego
umieszcza się kosze uliczne w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych, w sposób umożliwiający
swobodne korzystanie z koszy.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych, widowiskowych i innych, na czas ich trwania są zobowiązani do:
a) ustawienia dodatkowych koszy lub pojemników na odpady; ilość koszy lub pojemników powinna być
dostosowana do planowanej liczby uczestników imprezy,
b) zapewnienia dostępu do toalet, a jeżeli jest to niemożliwe, do wyposażenia terenu imprezy w przenośne
szalety; ilość szaletów przenośnych powinna być dostosowana do planowanej liczby uczestników imprezy,
c) sprzątnięcia terenu po zakończonej imprezie.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, mogą być przez właściciela nieruchomości przeniesione na
organizatora imprezy.
§ 11. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać
w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pojazdów specjalistycznych i pracowników jednostki
wywozowej, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości .
2. W przypadku, gdy brak jest bezpośredniego dostępu do pojemników dla pojazdów specjalistycznych
i pracowników jednostki wywozowej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów
komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości do godziny 6.00. Dopuszcza się
możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z jednostką wywozową.
3. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich
ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, po uprzednim uzgodnieniu
z właścicielem terenu – na zasadach określonych w ust.1.
4. Zabrania się:
a) umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów o znacznym uwodnieniu, odpadów
o właściwościach żrących, toksycznych oraz wybuchowych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów,
b) umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub z działalności
gospodarczej,
c) (uchylony)
d) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej.
5. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan
techniczny i sanitarny powinny zapewniać:
1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,
2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,
3) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżnienia, w przypadku
gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy,
4) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości jak
również podczas odbioru odpadów (worki mają być zawiązane, a pojemniki i kontenery posiadać zamykane
klapy i przykrywy).
6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:
1) utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz,
2) zapewnić, aby pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części niezbędnej do jego
prawidłowego funkcjonowania,
3) utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości poprzez ich systematyczne zamiatanie
i uprzątanie.
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Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy prowadzić w sposób
systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów i gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. W tym celu ustala się minimalną częstotliwość
odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości:
a) dla budynków jednorodzinnych:
- zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
- odpady zielone - nie rzadziej niż raz na miesiąc – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
- papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metale - nie rzadziej niż raz na
miesiąc;
b) dla budynków wielomieszkaniowych:
- zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień
- odpady zielone - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
- papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metale - nie rzadziej niż raz na
miesiąc;
c) wg ustalonego z jednostką wywozową harmonogramem wywozu odpadów komunalnych dla pozostałych
obiektów.
2. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego), zużytych opon powinno odbywać się w ramach tzw. „wystawki” organizowanej:
- z terenów wiejskich – 1 raz w roku,
- z terenów miejskich – 2 razy do roku.
Miejsca i terminy zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
(w szczególności na stronie internetowej Urzędu, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Andrychowie i tablicach ogłoszeń).
3. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące:
- zużyte baterie i akumulatory,
- niewykorzystane chemikalia,
- świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe, termometry,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
odbierane są w specjalnie utworzonych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dni
i godziny otwarcia punktów zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
(w szczególności na stronie internetowej Urzędu, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Andrychowie i tablicach ogłoszeń).
4. Do punktów selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości mogą również oddawać
zebrane w sposób selektywny odpady określone w ust. 1 pkt. a) tiret 2 i 3 i pkt. b) tiret 2 i 3 oraz w ust. 2,
w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza ustalonym harmonogramem odbioru
odpadów z nieruchomości lub terminami zbiórki. Dodatkowo zużyte baterie i akumulatory mogą być
składowane do specjalnych pojemników, przeznaczonych do tego celu, ustawionych w sklepach lub miejscach
publicznie dostępnych.
5. Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach ustawionych w wybranych aptekach.
Adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu
i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 2698

§ 13. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości odpadów
gromadzonych w tych koszach, jednak nie może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie .
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki na nieczystości ciekłe, obowiązani są do
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewniać:
a) osiągnięcie do 16 lipca 2020 r. maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.,
b) osiągnięcie do końca 2014r. maksymalnie 60% wskaźnika masy składowanych względem wytworzonych
odpadów komunalnych,
c) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, w tym frakcji papieru i tektury, metalu,
tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych do 2020r. do poziomu 50% ich masy.
2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są do
transportowania odpadów zebranych selektywnie w sposób zapobiegający ich zmieszaniu oraz kierowania
w pierwszej kolejności wyselekcjonowanych odpadów do instalacji zapewniającej odzysk.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań,
aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,
b) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba
że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi,
c) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach
publicznych.
§ 17. 1. Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do:
- prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu
dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało
uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej
kontroli nad jego zachowaniem,
- oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny
ogrodzone, na których trzymane są psy biegające luzem,
2. Zakazuje się:
- doprowadzania psa do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie,
- wyprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
§ 18. Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
dodatkowo zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia.
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Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na
nieruchomościach:
a) na których usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne lub obiekty użyteczności publicznej,
b) usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od granic nieruchomości, o których mowa w lit. a
c) usytuowanych w odległości mniejszej niż 5 m od granic nieruchomości zamieszkałych niewymienionych
w lit. b.
§ 20. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, nie wymienionych w § 19, utrzymywanie
zwierząt gospodarskich dopuszczalne jest pod warunkiem nie powodowania uciążliwości na nieruchomościach
sąsiednich.
§ 21. Posiadacze zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób
uniemożliwiający zwierzętom przedostawanie się na działki sąsiednie.
§ 22. Osoby utrzymujące pszczoły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane są do:
a) ustawiania uli z pszczołami w odległości co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej oraz budynków
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, podwórza, ogrodu znajdujących się na terenie innych
nieruchomości,
b) jeżeli zachowanie odległości 10 m od otoczenia wskazanego w lit. a nie jest możliwe – dopuszcza się
ustawienie uli w odległości od 3 do 10 m pod warunkiem oddzielenia ich od otoczenia stałą przeszkodą
(parkan, mur, krzewy, budynek, itp) o wysokości co najmniej 3m,
c) ustawiania uli w odległości co najmniej 150 m od budynków użyteczności publicznej,
d) oznaczenia obszaru pasieczyska stacjonarnego poprzez umieszczenie tablicy „Uwaga–pszczoły!”
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku deratyzacji
na terenie nieruchomości zabudowanych w terminach:
a) wiosennym – od 1 kwietnia do 30 kwietnia
b) jesiennym – od 1 października do 31 października .
Rozdział 10.
Przepisy końcowe
§ 24. (uchylony)
§ 25. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie
art. 10 ust. 2a ustawy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

