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UCHWAŁA NR XIX/160/16
RADY GMINY LANCKORONA
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach
Rada Gminy Lanckorona
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lanckorona w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/200/12 Rady Gminy
Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lanckorona oraz uchwała nr XXV/211/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20
stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Frączek
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/160/16
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 30 listopada 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LANCKORONA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona.
§ 2.
Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy dotyczące:
1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a.prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów
komunalnych określanych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy;
b.uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
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 rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
3) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
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 utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm);
2) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych,
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
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podmioty władające nieruchomością, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm);
3) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające 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.);
4) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć 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;
5) 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 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.);
6) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i
kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek
handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, w rozumieniu ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2013r.,poz. 21 z późn. zm.);
7) odpadach pozostałych (zmieszanych) – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane
selektywnemu zbieraniu;
8) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm);
9) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm);
10) punkcie zbiórki odpadów problematycznych – należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie
gminy, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty, w których mieszkańcy mogą
przekazywać podmiotowi uprawnionemu ww. odpady;
11) harmonogramie – należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na
terenie Gminy Lanckorona, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu, dotyczących minimalnej
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju tych odpadów;
12) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu
na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
13) 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, 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 niehodowlanych;
14) zwierzętach 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;
15) zwierzętach 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.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości
poprzez:

zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) prowadzenie w opisanym w § 6 zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru
wymienionych strumieni odpadów komunalnych,
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do
odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem lub w inny sposób określony w niniejszym
regulaminie;
4) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota,
śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram , itp. (przy czym należy to
realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem lub innym
materiałem dopuszczonym do likwidacji gołoledzi - chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na
skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
5) uprzątanie piasku i innych zanieczyszczeń z chodnika w sposób jak wyżej;
6) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
7) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych;
8) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych,
powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
9) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7 i 8 niniejszego
Regulaminu;
2. Wykonanie obowiązków o których mowa w ust.1 pkt 8 na terenie budowy należy do wykonawcy robót
budowlanych.
§ 5.
Konsekwencje nie realizowania obowiązków przez właścicieli nieruchomości określa ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm).
Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 6.
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: bioodpady, papier
i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, pieluchy, szkło (białe i kolorowe).
2. Odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników lub worków.
3. Odpady zebrane
z harmonogramem.

selektywnie

odbierane

są

przez

podmiot

odbierający

odpady,

zgodnie

4. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko
przed włożeniem do worka lub pojemnika.
Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:
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– w zabudowie jednorodzinnej do worków, odrębnych na papier, tektura (koloru niebieskiego), tworzywa
sztuczne i plastik (koloru żółtego), szkło (koloru zielonego), metale (koloru stalowego), opakowania
wielomateriałowe (koloru pomarańczowego), pieluchy jednorazowe (koloru różowego), bioodpady,
odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji (koloru brązowy). Wyposażenie nieruchomości w
pojemniki i worki należy do obowiązku właściciela nieruchomości.
Do pojemników i worów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy:
a) do worków koloru niebieskiego:
WRZUCAMY:
– gazety, katalogi, czasopisma,
– zeszyty, książki,
– torebki papierowe,
– czysty papier,
– pudełka i kartony,
– tekturę falistą i gładką,
NIE WRZUCAMY
– tłustego i zabrudzonego papieru,
– torebek plastikowych,
– worków po wapnie, cemencie,
– kalkę techniczną,
– pergaminu,
– celofanu,
– prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,
– papieru higienicznego, pampersów, podpasek;
b) do worków koloru żółtego:
WRZUCAMY:
– butelki plastikowe PET po sokach i napojach bez nakrętek (najlepiej zgniecione ręcznie),
– butelki i opakowania PE po środkach do prania (tzw. chemia gospodarcza),
– twarde tworzywa sztuczne,
– kubki po produktach mlecznych,
– tacki po owocach i warzywach,
– plastikowe kartony i opakowania,
– worki i torebki plastikowe, reklamówki niezabrudzone farbami, rozpuszczalnikami, olejami,
NIE WRZUCAMY
– opakowań po klejach i rozpuszczalnikach,
– opakowań i butelek po farbach i lakierach,
– puszek i pojemników po farbach i lakierach,
– opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
c) do worków koloru zielonego :

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

Poz. 7457

WRZUCAMY:
– butelki po alkoholu bez nakrętek,
– butelki po sokach, mleku, napojach bez nakrętek,
– szklane opakowania jednorazowe, słoiki
NIE WRZUCAMY
– butelek fajansowych i porcelanowych,
– naczyń żaroodpornych,
– szyb okiennych i samochodowych
e) do worków koloru stalowego:
WRZUCAMY:
– puszki po napojach i konserwach,
– kapsle i inne elementy metalowe,
NIE WRZUCAMY
– puszek i innych elementów po farbach, lakierach, środkach chwastobójczych i owadobójczych,
f) do worków koloru pomarańczowego:
WRZUCAMY:
– kartony po mleku, napojach, sokach itp.
NIE WRZUCAMY
– opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe.
f) do worków koloru różowego:
WRZUCAMY:
– pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki jednorazowe itp.
g) do worków koloru brązowego:
NIE WRZUCAMY
– odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i
krzewów
- w zabudowie wielorodzinnej – do kolorowych, oznaczonych pojemników.
3. 3. W przypadku stwierdzenia przez jednostkę wywozową mieszania odpadów zebranych selektywnie
lub zanieczyszczenia ich innymi odpadami komunalnymi, koszty wywozu odpadów z danego worka
lub pojemnika na składowisko ponosi w całości posiadacz odpadów jak za odpady niesegregowane.
4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady selektywne –
makulatura, papier, kartony i jego pochodne, oraz szkło opakowaniowe zobowiązane są do ich selektywnego
gromadzenia i przekazywania jednostce zajmującej się ich zbieraniem lub odzyskiem, posiadającej stosowne
zezwolenia.
§ 7.
Odpady organiczne w postaci drewna i części roślin nadających się do spalania powinny być
wykorzystywane do celów energetycznych. Dopuszcza się spalanie suchych odpadów roślinnych – na terenie
nieruchomości w sposób niepowodujący zadymienia nieruchomości sąsiednich i dróg publicznych.
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§ 8.
Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
i na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.
§ 9.
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami
naprawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku
publicznego pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych.
3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby i tylko wtedy gdy nie są
one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i
gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 10.
1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki poprzez zakup takich pojemników wydzierżawienie od jednostki wywozowej
lub worki w ilości uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
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, bez
dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać
dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania
określonego w przepisach odrębnych;
3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a. kosze uliczne o pojemności minimum 10 l ;
b. pojemniki na odpady o pojemności minimum 110 l;
c. worki o pojemności minimum 30l :
- papier, makulatura – worek w kolorze niebieskim,
- szkło – worek w kolorze zielonym,
- tworzywa sztuczne, plastik – worek w kolorze żółtym,
- metale – worek w kolorze stalowym,
- opakowania wielomateriałowe – worek w kolorze pomarańczowym,
- pieluchy jednorazowe – worek w kolorze różowym,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (tj.
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz odpady zielone) - worek w kolorze
brązowym,
- pozostałe odpady niesegregowane – worek w kolorze czarnym;
d.kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
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e.prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, kultury
zobowiązani są dostosować i ilość pojemność pojemników lub worków do swych indywidualnych
potrzeb;
f.odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków lub pojemników w oryginalnych
opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływanie,
mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą je zwrócić bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie
do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;
g.odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać
je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez
zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony;
h.odpady budowlane są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim
odbierane;
i.właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki o wielkości
dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów;
§ 11.
1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
w miejscach i na drogach publicznych:
1) prowadzący handlową i usługową działalność gospodarczą jest zobowiązany ustawić przed sklepem
(placówką, obiektem) lub w sklepie (placówce, obiekcie) pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów
komunalnych w ilości dostosowanej do częstotliwości wywozu określonej w umowie z jednostką
wywozową.
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, w ilości wynikającej z natężenia ruchu
pieszego oraz dostosowanej do częstotliwości wywozu określonej w umowie, zgodnie z następującymi
zasadami:
- powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla
wszystkich użytkowników w/w terenów,
- powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz
umożliwiających ich opróżnianie przez jednostkę wywozową,
- powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów,
- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
- wielkość koszy ulicznych została określona w § 10, ust. 1, pkt 3;
3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa,
w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 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 na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
§ 12.
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości
płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy §22 i §23
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z poźn. zm.),
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2) worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem,
na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym;
3) dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
4) 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;
5) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony
kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu
nieutrudniającym korzystania z nieruchomości.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13.
Częstotliwość pozbywania się odpadów:
1) ustala się minimalną częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – jeden raz
w miesiącu, a w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – dwa razy
w miesiącu;
2) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać
je niezwłocznie po zakończeniu imprezy;
3) odpady budowlane odbierane są odpłatnie przez jednostkę wywozową na indywidualne zgłoszenie;
4) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane
są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku.
§ 14.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je:
1) z częstotliwością ustaloną z jednostką wywozową, zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź
wylewania na powierzchnię terenu;
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15.
1. Gmina Lanckorona należy do Regionu Zachodniego zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki
Odpadami Województwa Małopolskiego
2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego w obowiązującym Planie
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
3. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczone do składowania przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu
Zachodniego.
4. Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zieleni i odpadów ulegających
biodegradacji na terenie własnej nieruchomości.
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Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
·w odniesieniu do psów: psa należy wyprowadzać na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone
tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w
przypadku, gdy wyprowadzający psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
·stały i skuteczny dozór,
·nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
·nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
·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;
·natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w
szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z
psów przewodników,
3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
4. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt
domowych.
Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 17.
1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do ich utrzymywania w budynkach przeznaczonych
na ten cel.
2. Na 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone
do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są przestrzegać zapisów § 4 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
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2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, 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, realizowaną przez podmiot uprawniony;
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
§ 18.
Właściciel padłego zwierzęcia domowego lub gospodarskiego jest zobowiązany do jego usunięcia
w terminie nie później niż 48 godzin na własny koszt (transport, utylizacja) zgodnie z obowiązującymi
przepisami sanitarno - higienicznymi. Prace te powinien wykonać przedsiębiorca posiadający zezwolenie na
działalność w tym zakresie.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w częściach wspólnych
budynków wielolokalowych, budynkach produkcyjnych, handlowych oraz gospodarczych.
2. Deratyzację, o której mowa w ust.1 przeprowadza się na terenie gminy Lanckorona dwukrotnie w ciągu
roku, a mianowicie w miesiącu kwietniu i październiku.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 20.
1. Kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy
Lanckorona, stosownie do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
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