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UCHWAŁA NR XXXIX/616/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 t.j. ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. 2017.19) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U.2017.1523.t.j.) Rada Miejska w Miechowie po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów przyjęty
Uchwałą Rady Miejskiej w Miechowie Nr XX/293/2016 z dnia 20 lipca 2016r. (Dz.Urz. Woj. Mał.2016.4451)
i określa jego brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie
Zenon Czekaj
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/616/2018
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 7 czerwca 2018 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
I MIASTA MIECHÓW
ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Miechów w szczególności dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych: odpady z papieru ( w tym tektury), odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach
domowych: przeterminowanych leków, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe
itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych,
zużytych opon,
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego;
5) 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:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach;
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2) liczby osób korzystających z tych pojemników;
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
jej przeprowadzania.

podlegających

obowiązkowej

deratyzacji

i

terminów

ROZDZIAŁ 2
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENACH NIERUCHOMOŚCI I W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
§2
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich przekazywanie
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
2. Zbieranie odpadów niepodlegających selektywnej zbiórce do pojemników o wielkości
i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie;
3. Zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów lub
dostarczenie pojemników/worków do drogi publicznej,
4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych,
a więc na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
5. Drobne naprawy takie jak wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów,
regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie
nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie
są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;
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6. Uprzątanie śniegu i lodu niezwłocznie po opadach oraz błota i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy
złożyć na skraju chodnika z zachowaniem min. 1m od pni drzew, tak by mogły je sprzątnąć
służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; inne zanieczyszczenia z w/w terenów należy
umieścić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ( koszach ulicznych ) ;
7. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziału
7 i 8 niniejszego Regulaminu;
ROZDZIAŁ 3
ZASADY OGÓLNE ZBIERANIA I POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW
KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
§3
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych:
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki,
kontenery i worki do zbierania odpadów komunalnych;
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania Działu II rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 ze. zm.);
3. Wprowadza się obowiązek selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru w tym tektury, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów
wielomateriałowych (w tym również opakowań z tych materiałów), odpadów ulegających
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych, ogrodów, parków,
4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków jest obowiązkowe
we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że w zabudowie jednorodzinnej właściciele
nieruchomości powinni w pierwszej kolejności korzystać z przydomowego kompostownika,
a w zabudowie zagrodowej także gnojownika; pozostali właściciele nieruchomości przekazują
przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach lub pojemnikach (kontenerach)
koloru brązowego oznaczonego napisem „Bio”; przy czym odpady biodegradowalne
pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów (odpady drewna) powinny być przekazywane
w formie zrębków drzewnych,
5. Właściciel nieruchomości, aby mógł prowadzić kompostowanie odpadów ulegających
biodegradacji, w tym również odpadów kuchennych na terenie nieruchomości, ma obowiązek
zaznaczyć ten fakt przy składaniu deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i realizować ten obowiązek w sposób zgodny z zasadami sztuki
ogrodniczej tak, aby kompostowanie odpadów nie stanowiło uciążliwości dla środowiska oraz
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dla nieruchomości sąsiednich ( nieprzyjemny zapach, siedliska owadów i gryzoni), a materiał
uzyskany wykorzystywać dla własnych potrzeb,
6. Odpady zielone ulegające biodegradacji właściciel nieruchomości (zobowiązany do
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) może samodzielnie dostarczyć
do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych, nie ponosząc za to dodatkowej opłaty; przy
czym odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów (odpady drewna)
powinny być dostarczone do PZOP tylko w formie zrębków drzewnych,
7. Odpady drewna pochodzące z pielęgnacji zadrzewień (o kodzie ex.200201) mogą być
ponadto wykorzystywane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami na własne potrzeby, jako paliwo, zgodnie z zasadami, jakie określa
rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.(Dz.U/2016.93) w sprawie listy
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku,
8. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (o kodzie 200108) na terenach zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej mogą być ponadto wykorzystywane do karmienia zwierząt
domowych oraz wykorzystywane w biogazowniach lub w przydomowych kompostownikach,
wyłącznie na własne potrzeby,
9. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności należy przed złożeniem
do worka/pojemnika opróżnić z resztek żywności, a z odpadów opakowaniowych
posiadających zakrętki należy je odkręcić, a następnie zgnieść opakowanie, tak by zmniejszyć
maksymalnie ich objętość;
10. Selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych (wymienione w ust. 4) pochodzące
z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej przekazywane są przedsiębiorcy w workach
odpowiedniego koloru i opatrzonych odpowiednim opisem, które należy szczelnie zamknąć,
aby nie uległy rozwiązaniu w czasie załadunku i transportu;
11. Selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych (wymienione w § 3 ust. 4) pochodzące
z zabudowy wielorodzinnej (bloki mieszkalne) i zamieszkania zbiorowego, przekazywane są
przedsiębiorcy w pojemnikach lub kontenerach odpowiedniego koloru;
12. Odpady zebrane selektywnie na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne odbierane są przez przedsiębiorcę w workach lub pojemnikach
odpowiedniego koloru;
13. Odpady zgromadzone w pojemnikach/workach niespełniających wymogów Regulaminu,
nie będą odbierane,
14. Odpady, o których mowa w ust. 4 i 5 zebrane na terenie nieruchomości, w sposób niezgodny
z zasadami określonymi w Regulaminie, będą traktowane, jako odpady zmieszane.
15. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych,
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zużytych opon, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;
16. Wymienione w ust. 15 odpady takie jak: przeterminowane leki należy przekazać do
wyznaczonych przez UGiM punktów ich zbiórki rozmieszczonych w aptekach i Gminnym
Ośrodku Zdrowia;
17. Odpady z grupy wymienionych w ust. 15 takie jak: chemikalia, zużyte baterie, zużyte
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz meble i inne odpady
wielkogabarytowe, należy gromadzić, a następnie przekazać przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych w harmonogramie zbiórki, nie rzadziej niż 2 x do roku lub można dostarczyć do
Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych;
18. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej należy wystawić przed
posesję bez umieszczania ich w workach; pozostałe wymienione w ust. 15 należy wkładać do
worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości; w
zabudowie wielorodzinnej (bloki mieszkalne) i zamieszkania zbiorowego, odpady tego typu
należy wkładać do kontenerów podstawionych przez przedsiębiorcę w miejscach i terminach
wcześniej wyznaczonych nie rzadziej niż 2 x do roku ;
19. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą być zbierane w sposób selektywny
i załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub
dostarczone osobiście do PZOP. Właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma
obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma
obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin;
20. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami (ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości faktycznie zamieszkałych) odebrać wyłącznie te odpady
budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót
remontowych, w ilości nieprzekraczającej 1100 l objętości pojemnika na każdą nieruchomość
jednorodzinną / na każdy lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej i zamieszkania
zbiorowego/ w ciągu jednego roku kalendarzowego; odpady niespełniające tej definicji
przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, zgodnie z obowiązującym
cennikiem przedsiębiorcy;
21. Dopuszcza się, aby posiadacz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazał je w celu
ich odzysku na potrzeby własne, osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebędącym przedsiębiorcom, zachowując zasady zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2016r. (Dz.U.2016.93)
22. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy lub, na której prowadzona
jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza,
zobowiązany jest do:
- wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników, worków lub
kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych,
- opróżniania ich w miarę potrzeb nie dopuszczając do ich przepełnienia,
- selektywnego gromadzenia odpadów,
23. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników zbiorników oczyszczalni
przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego
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do przedsiębiorcy, z którym właściciel wcześniej podpisał stosowną umowę na świadczenie
tego rodzaju usług; zamówienie musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 2 dni od
jego złożenia.
ROZDZIAŁ 4
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
§4
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Odpady nieselekcjonowane (komunalne zmieszane) odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu
b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich – nie rzadziej niż 2 razy
w miesiącu
c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) i obiektach
zamieszkania zbiorowego - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu
d) w zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich (bloki mieszkalne) i obiektach
zamieszkania zbiorowego – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
e) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – systematycznie nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, jednak nie
rzadziej niż 2 razy w miesiącu
2. Odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu,
wielomateriałowe zbierane selektywnie odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich - nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu,
b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich – nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu,
c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) i obiektach
zamieszkania zbiorowego – systematycznie po całkowitym zapełnienia się pojemników lub
kontenerów nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu,
d) w zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich (bloki mieszkalne) i obiektach
zamieszkania zbiorowego – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
e) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, w miarę zaistniałych potrzeb – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
3. Odpady ulegające biodegradacji (zielone) zbierane selektywnie odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich (tylko wtedy, jeśli nie są
kompostowane na nieruchomości) - 1 raz w miesiącu
b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich, (tylko wtedy, jeśli nie są
kompostowane na nieruchomości) – 2 razy w miesiącu
c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich (bloki mieszkalne) i obiektach
zamieszkania zbiorowego – (tylko wtedy, jeśli nie są kompostowane na nieruchomości) 2 razy
w miesiącu,
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d) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) oraz z obiektów
zamieszkania zbiorowego, pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni - w miarę potrzeb na
zgłoszenie właściciela terenu;
e) z terenów zieleni miejskiej – w miarę potrzeb na indywidualne zgłoszenie właściciela terenu
lub podmiotu utrzymującego te tereny;
f) zbierane na bieżąco w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych;
g) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone pochodzące
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – w miarę zaistniałych potrzeb,
jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
4. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (pochodzące tylko od rowerów, motorowerów,
motocykli, kładów, samochodów osobowych) odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie całej gminy - 2 razy do roku po
zakończeniu sezonu zimowego i zakończeniu sezonu letniego, zgodnie z harmonogramem
dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;
b) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich i wiejskich (bloki mieszkalne) oraz
z obiektów zamieszkania zbiorowego – 2 razy do roku po zakończeniu sezonu zimowego
i zakończeniu sezonu letniego, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne;
c) zbierane na bieżąco w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych;
5. Przeterminowane leki zbierane na bieżąco w wyznaczonych aptekach i Gminnym Ośrodku
Zdrowia;
6. Odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe:
a) na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;
b) zbierane na bieżąco w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych;
7. Odpady komunalne pochodzące z koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie miasta,
opróżniane są codziennie;
§5
Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych, oprócz
typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane worki z tworzyw sztucznych
w kolorze czarnym ( zakupione przez właściciela nieruchomości) po wcześniejszym
uzgodnieniu miejscu ich odbioru z przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru odpadów
komunalnych .
ROZDZIAŁ 5
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 I TECHNICZNYM
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§6
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki, kontenery
oraz worki przeznaczone do zbiórki odpadów zmieszanych oraz do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych;
2. Pojemniki muszą być znormalizowane( norma EN-840), wykonane z trwałych materiałów
i dostosowane do ich opróżniania przez pojazdy specjalistyczne do odbioru odpadów
komunalnych;
3. Worki powinny być wykonane z tworzywa na tyle mocnego, żeby nie uległy rozerwaniu pod
wpływem ciężaru zgromadzonych w nich odpadów;
4. Przewiduje się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta
i Gminy Miechów:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 60l, 120 l, 240 l;
3) worki ( do selektywnej zbiórki odpadów) o pojemności od 60 do 240 l;
4) kontenery o odpowiedniej pojemności: 1,1m3, 2,5 m3, 7m3,10 m3,12 m3 itp.( w tym pojemniki
na odpady segregowane np. typu „dzwon”);
5. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące wielkości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 20l -30l na
mieszkańca ( w zależności od paliwa wykorzystywanego do ogrzewania budynków) jednak, co
najmniej 1 pojemnik 60 l na każdą nieruchomość;
2) właściciele w zabudowie wielorodzinnej i budynkach zamieszkania zbiorowego mają
obowiązek dysponować 20l-30l pojemnika na osobę (w zależności od paliwa
wykorzystywanego do ogrzewania budynków) ;
3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób
systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, a nieruchomość taka powinna
być zaopatrzona, w co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; przy czym przy
określaniu odpowiedniej wielkości i ilości pojemników należy uwzględnić nast. zalecenia:
- dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,
- dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,
- dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 pow. całkowitej,
- dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego,
- dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń,
biurowych i socjalnych 1 pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
- dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na każde łóżko,
- dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę,
6. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach koloru
czarnego oznaczonych napisem „Zmieszane odpady komunalne”. Dopuszcza się
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gromadzenie tego typu odpadów w pojemnikach/kontenerach innego koloru niż zalecany, przy
czym muszą być one koniecznie oznaczone odpowiednim napisem .
7. Selektywnie zebrane odpady w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej należy gromadzić
w pojemnikach lub workach, a w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) i obiektach
zamieszkania zbiorowego w pojemnikach/kontenerach odpowiedniego koloru :
1) ŻÓŁTY oznaczony napisem „ Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na: odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
2) NIEBIESKI oznaczony napisem „ Papier” z przeznaczeniem na: odpady papieru, w tym
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
3) ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” z przeznaczeniem na: odpady ze szkła, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła,
4) BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na: odpady ulegające
biodegradacji,
8. Selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, należy
gromadzić w zależności od potrzeby w workach lub pojemnikach odpowiedniego koloru,
zgodnego z kolorystyką określoną w pkt. 7,
9. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je
do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach i na terenie
Gminnego Ośrodka Zdrowia;
10. Odpady budowlane i rozbiórkowo - remontowe należy gromadzić w specjalistycznych
pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających ich pylenie;
§7
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, zieleńcach
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l, w tym również z przeznaczeniem do segregacji
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może
przekraczać 150 m; w Rynku Głównym i Placu Kościuszki nie może przekraczać 60m;
3) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli przystanek
nie posiada wiaty, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§8
Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych i częstotliwość
ich opróżniania:
1. Właściciel nieruchomości, który posiada przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych jest zobowiązany do dostosowania jego wielkości do
ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie; wielkość zbiornika powinna być
dobrana w taki sposób, aby jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż 1 raz w tygodniu
bez dopuszczenia do przepełnienia;
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2. Przy ustalaniu częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych przyjmuje się zużycie wody według wodomierza lub, w przypadku jego
braku, norm zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002.8.70);
3. Właściciele gospodarstw rolnych, gdzie woda jest zużywana także do celów związanych
z działalnością rolniczą ( produkcja roślinna , produkcja zwierzęca) powinni zamontować
subliczniki wodomierza głównego, wskazujące faktyczne zużycie wody do celów bytowych ;
w przypadku ich braku normy zużycia wody przyjmuje się jak w ust. 2.
§9
Ustala się standardy utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów przed ich odebraniem
przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym:
1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w stanie czystości zarówno
zewnętrznej jak i wewnętrznej, okresowo myte i dezynfekowane w zależności od potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy,
2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony np. pozbawiony pokrywy, kółek itp. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie, pojemnik powinien być
wymieniony na inny,
4. Za czystość, odpowiedni stan sanitarny i techniczny pojemnika oraz miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych, odpowiada właściciel nieruchomości.
§ 10
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczystości płynnych:
1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać
przepisy Działu II rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
( Dz.U.2015.1422 t.j. ze zm);
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma,
należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed
wejściem na teren nieruchomości. W szczególnych wypadkach dopuszcza się wjazd na teren
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego, w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielem nieruchomości);
3. W zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego wyselekcjonowane odpady
budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, drzew
i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu
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umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania
z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela ( zarządcę ) terenu;
4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia
ścieków muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu
asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia. Przy lokalizacji w/w urządzeń należy
stosować zapisy Działu II rozdziału 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U.2015.1422 t. j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI
§ 11
Celem nadrzędnym w gospodarce odpadami na terenie województwa małopolskiego jest
rozwijanie systemu gospodarki odpadami opartego na zapobieganiu powstawaniu odpadów,
przygotowaniu ich do ponownego użycia, recyklingu oraz innych metodach odzysku
i unieszkodliwiania ;
§ 12
1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych
powinni:
- minimalizować używanie jednorazowych opakowań,
- unikać zakupu towarów nadmiernie opakowanych,
- korzystać z produktów w opakowaniach zwrotnych lub takich, które można poddać
recyklingowi,
- wybierać produkty dobrej jakości o długim okresie użytkowania,
2. Właściciele nieruchomości w celu zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów, powinni odpady zielone oraz odpady kuchenne
w pierwszej kolejności zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych
kompostownikach , gnojownikach lub biogazowniach rolniczych albo do skarmiania zwierząt;
3. 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 ich odzysk;
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§ 13
Zgodnie z uchwałą nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. (oraz jej kolejnymi zmianami –ostatnia
z dnia 27 marca 2017r. Nr XXXIV/510/17) Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego „ ustalono jeden
region gospodarki odpadami komunalnymi: Region Małopolski.
Zgodnie z zapisem w/w dokumentu Gmina Miechów jak i pozostałe gminy Województwa
Małopolskiego oraz gminy Województwa Śląskiego: gmina Wilamowice, gmina Miedźna
oraz Miasto Jaworzno, tworzą Region Małopolski.

ROZDZIAŁ 7
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH
NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA
LUDZI
§ 14
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.
§ 15
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. Na terenie miasta każdego psa należy prowadzić na uwięzi, a psy ras uznawanych za
agresywne również z nałożonym kagańcem,
2. Zwolnienie zwierząt z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zieleni miejskiej,
w tym osiedlowej lub w miejscach na ten cel wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; możliwość ta nie dotyczy terenu
Rynku Głównego i Placu Kościuszki; nie dotyczy również psów ras uznanych za agresywne;
3. Zwolnienie przez właściciela, psów z uwięzi na terenie nieruchomości, może mieć miejsce
tylko wtedy, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich; nieruchomość powinna być
dodatkowo odpowiednio znakowana tabliczką z ostrzeżeniem;
4. Natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń (odchodów) 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 torebkach mogą być wrzucane do
komunalnych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;
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5. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych.
§ 16
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miechów reguluje odrębna
uchwała Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów”.
ROZDZIAŁ 8
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 17
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej, w tym zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach, winny być zgodne
z ustaleniami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Miechów,
przyjętego uchwałą Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017r.
§ 18
Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych w celach zarobkowych, mają
obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych
na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
ROZDZIAŁ 9
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 19
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji
pomieszczeń, co najmniej dwa razy w roku: wiosną w terminach od 15 kwietnia do 15 maja
oraz jesienią od 15 października do 15 listopada,
2. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zabudowanych, w tym
szczególnie właścicieli budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, zamieszkania
zbiorowego oraz zabudowy zagrodowej,
3. W budynkach wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego deratyzacja może być zlecona
zarządcy danej nieruchomości i realizowana przez podmiot do tego uprawniony;
§ 20
W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne,
Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa może określić w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, dodatkowy termin przeprowadzenia akcji deratyzacji
oraz wyznaczyć obszary jej podlegające.

