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UCHWAŁA NR XIX/200/2016
RADY GMINY IWANOWICE
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwanowice
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Rosa
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/200/2016
Rady Gminy Iwanowice
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwanowice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice,
w szczególności dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych.
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

z terenu

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. Wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250);
2. 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.
3. mieszkańcu – rozumie się przez to osobę, która mieszka na terenie gminy w sumie co najmniej 100 dni
w ciągu roku.
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4. nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w
szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy oraz
ośrodki kultury, sportu i rekreacji, restauracje, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe,
składowe, magazynowe i logistyczne, remizy OSP itp.;
5. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć 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, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 21 z późn. zm.);
6. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczone ze względu na swój rozmiar i masę w typowych pojemnikach na odpady;
7. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z
2013r., poz. 21 z późn. zm.);
8. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z
pielęgnacji terenów zielonych oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
9. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych składające się na
odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,
opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki, środki farmaceutyczne;
10. odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące
z remontów i budów;
11. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 250);
12. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalację i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 250);
13. harmonogramie – należy przez to rozumieć terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
Iwanowice;
14. pojemnikach - należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia
odpadów;
15. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem, w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w
charakterze jego towarzysza;
16. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
17. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie lub domowe, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwanowice zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki opisane w Rozdziale 3, służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym;
2) selektywne zbieranie odpadów komunalnych w sposób opisany w §8,
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3) zbieranie pozostałych po segregacji odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o
wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców w sposób opisany w niniejszym regulaminie w
Rozdziale 4,
4) gromadzenie odpadów jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym również workach)
5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem
6) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych;
7) obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 1 roku od dnia przekazania jej
do eksploatacji za wyjątkiem nieruchomości posiadającej przydomową oczyszczalnie ścieków;
8) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
9) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach
spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r.
Nr 147 poz. 1033) czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami, i w zbiornikach
na odchody
o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany okres;
10) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;
11) usuwanie odpadów powstających w wyniku remontu i modernizacji lokali, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt. 11 na terenie budowy należy wykonawcy robót
budowlanych.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej położonej wzdłuż drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położonej
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia
usunięte z nieruchomości.
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że:
a) czynność ta dokonywana jest na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, niesłużącej do użytku
publicznego oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych stosowną tablicą;
c) powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnym zbiorniku
bezodpływowym, a w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych i gleby oraz nie stanowią uciążliwości dla sąsiadów.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod warunkiem,
że:
a) są to drobne naprawy;
b) nie powodują zanieczyszczenia środowiska a powstające odpady gromadzone są w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach;
c) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
§ 7. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:
1. Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, dopuszcza się
spalanie odpadów z drewna, pozostałości roślinnych oraz papieru i tektury nie zawierającej substancji
niebezpiecznych, impregnatów, folii o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
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2. Zakopywania, wrzucania do cieków wodnych i zarośli odpadów oraz padłych zwierząt,
3. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
4. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
5. Zabrania się tworzenia dzikich wysypisk – tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego
nie przeznaczonych,
6. Zabrania się wypalania suchych traw.
Rozdział 3.
Ogólne zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu, szkła oraz odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji a także przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji mogą być kompostowane we własnym zakresie oraz na własne potrzeby
przez właścicieli nieruchomości, o ile nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnych skutków dla
środowiska. Kompostownik powinien być oznaczony i dostępny do kontroli. W razie braku możliwości
kompostowania we własnym zakresie, odpady te powinny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego.
3. Zaleca się oczyszczenie silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych i opakowań;
4. Opróżnione opakowania należy w miarę możliwości, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala trwale zgnieść
lub złożyć na płasko, przed wrzuceniem do pojemnika.
5. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w zamkniętych workach, oznakowanych
nadrukiem w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela oraz rodzaj przekazywanego odpadu.
6. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony wystawiane są w
miejscach organizowanych zbiórek bez umieszczenia ich w workach.
7. Przeterminowane leki, można również zwracać bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do punktów, które
dysponują odpowiednimi pojemnikami.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i
gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 9. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach
opisanych w niniejszym Regulaminie natomiast nieczystości ciekłe nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że
nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia.
3. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności od 10l do 50l;
b) pojemniki na odpady o pojemności 60l - 2500l;
c) worki o pojemności 60l - 120l;
d) kontenery o pojemności 5000l - 18000l
4. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki o ujednoliconych kolorach:
a) zielony – szkło i opakowania szklane (białe i kolorowe);
b) niebieski – papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.);
c) żółty - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
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d) brązowy - odpady biodegradowalne w tym zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
e) Odpady pozostałe po segregacji umieszcza się w pojemniku koloru szarego.
5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, przy braku segregacji:
a) 60l dla 1 – 2 osób;
b) 120l dla 3 - 4 osób;
c) 240l dla 5 - 6 osób;
d) 360l dla 7 i więcej osób.
6. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, przy segregacji:
a) 60l dla 1 – 4 osób;
b) 120l powyżej 5 osób.
7. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju
produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 8.
8. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
należy je gromadzić w pojemnikach, workach, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika,
2) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i osobę pracującą;
3) dla instytucja publicznych – 10 l na każdą osobę pracującą;
4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o
pojemności 110 l na lokal,
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;
7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 l na odpady,
9. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne są
zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór stałych odpadów komunalnych,
właściciele ci mają obowiązek żądania od podmiotu uprawnionego faktur za odebrane odpady i okazania ich na
żądanie służb uprawnionych przez wójta;
§ 10. 1. Miejsce publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, powinny być
wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne zgodnie z następującymi zasadami:

obowiązkowo

a) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
b) wielkość koszy ulicznych została określona w § 9 ust.3.
2. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w
jeden pojemnik o pojemności 110 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie
jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on
dłuższy - liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania
imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi o dostarczenie
pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
§ 11. Zasady rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości
płynnych.
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1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić §22 i § 23
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego,
3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscu widocznym na wyrównanej i w miarę potrzeb
utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości i
dobrym stanie technicznym.
§ 12. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych,
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek odpadów,
3. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
- opakowania z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
- kalkę techniczną,
- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyby samochodowe,
5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych,
6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
7. Nie dopuszcza się wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających na
terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 13. 1. Do odbioru odpadów komunalnych uprawniony jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu,
ogłoszonego przez gminę.
2. Wywóz odpadów odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno – porządkowy
nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) pojemnik na odpady zmieszane – co najmniej raz w miesiącu;
2) pojemniki na odpady segregowane – co najmniej raz w miesiącu;
3) pojemnik na odpady biodegradowalne – dwa razy w miesiącu.
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3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego odbywa się
raz na kwartał, natomiast przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytych opon raz na
rok w ramach organizowanych zbiórek w wyznaczonych punktach
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela
nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Iwanowice zawarła umowę na
odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
5. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty;
6. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się w miarę
potrzeb tak aby nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.
7. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
8. Na terenie gminy Iwanowice funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w
drugą i czwartą sobotę miesiąca od godziny 9 do 13 w okresie od kwietnia do listopada każdego roku.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady powstałe na terenie gminy
Iwanowice, zgromadzone w sposób selektywny.
§ 14. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej,
na podstawie zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie
właściciela nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania
zbiorników z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na
powierzchnię terenu;
3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do usunięcia ich w terminie jednego miesiąca od momentu stwierdzenia tego faktu.
4. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z
instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
§ 15. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielenia informacji związanych z odbieraniem
odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawienia do wglądu dokumentów i
dowodów zapłaty osobom wskazanym w § 25 ust. 4 a także do ich przechowywania przez okres co najmniej
dwóch lat.
§ 16. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane są odbierane od właścicieli nieruchomości
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych ustalonym przez Gminę Iwanowice z podmiotem z
którym Gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych;
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemnik wypełniony odpadami w miejscu
dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne w sposób niepowodujący
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich – na chodniku lub poboczu dróg: wojewódzkich, powiatowych,
gminnych.
Nie wystawienie pojemników lub worków w wyznaczonym terminie skutkuje nie odebraniem odpadów.”
3. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać
samochodów specjalistycznych, a do wywozu nieczystości ciekłych samochodów asenizacyjnych, pojazdy te
winny być myte codziennie,
4. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych należy używać samochodów do tego przystosowanych,
powinny one być przykryte, aby nie zaśmiecały terenu podczas transportu.
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Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. 1. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
do 16 lipca 2020r. nie więcej niż 35%w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w roku 1995r.
2. Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów takich jak: papier,
metal, tworzywa sztuczne i szkło, w wysokości co najmniej 50% wagowo do dnia 31 grudnia 2020r.
§ 18. 1. Wytwórca odpadów komunalnych powinien w miarę możliwości zmniejszyć wytwarzanie odpadów
poprzez:
– wykorzystywanie produktów o wydłużonym okresie użytkowania;
– naprawę oraz ponowne wykorzystanie materiałów, produktów i opakowań.
2. Właściciele nieruchomości w celu zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
na składowisko odpadów, powinni w miarę możliwości odpady zielone i odpady kuchenne zagospodarowywać
we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach lub do skarmiania zwierząt.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przez zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19. 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.
§ 20. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. w odniesieniu do psów:
– obowiązkowe wyprowadzanie psa na smyczy lub w kagańcu, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny
sposób zagrażającej otoczeniu – na smyczy i w kagańcu,
– wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych
nieruchomości niepublicznych, pod warunkiem, iż ogrodzenie jest szczelne i uniemożliwia samodzielne
wydostanie się psa.
– Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies jest w
kagańcu a właściciel sprawuje nad jego zachowaniem bezpośrednią kontrolę. Nie wolno zwalniać ze syczy
psów ras uznawanych za agresywne.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
– stały i skuteczny dozór,
– natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy
czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.
3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
4. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
Iwanowice.
Rozdział 8.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 21. Prowadzących chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są przestrzegać zapisów § 3 Regulaminu, a ponadto:
1. Przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych;
2. Gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką. w sposób przewidziany dla
ścieków;
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3. Składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
4. Przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią;
5. Pszczoły trzymać w ulach ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;
Rozdział 9.
Obszary i terminy prowadzenia deratyzacji
§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, w miarę potrzeby, deratyzacji na
terenie nieruchomości.
§ 23. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy Iwanowice w uzgodnieniu z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Iwanowice.
§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy
Iwanowice, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 25. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy
Iwanowice
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
4. Pracownicy Urzędu Gminy Iwanowice upoważnieni przez Wójta Gminy Iwanowice oraz pracownicy
jednostek upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów i w zakresie określonym tymi przepisami są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień regulaminu.
5. Osoby określone w ust.4 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności właściciela.
6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli
realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.
§ 26. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności
przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

