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Poz. 9004
OBWIESZCZENIE NR 1/2018
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. Nr 197, poz.1523) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia
28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba
Wyżna (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2016 r. poz. 4131), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXXVIII/318/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna (Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2018 r. poz. 96).
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr Robert Wodziak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 9004

Załącznik
do obwieszczenia
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454
z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19), po
zasięgnięciu
opinii
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Nowym
Targu,
Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raba Wyżna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/219/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr Robert Wodziak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/176/2016
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 28 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Raba Wyżna dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
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.
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.
Rozdział 2.
Definicje
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – oznacza to Gminę Raba Wyżna;
2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 250);
3. ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 21 z późn.zm. );
4. nieruchomości - zgodnie z art. 46 k.c. są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy
przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości, ze względu na
przeznaczenie gospodarcze, dzielą się na:
- nieruchomości rolne,
- nieruchomości leśne,
- inne nieruchomości (nierolne i nieleśne) zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;
5. właścicielach nieruchomości – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy rozumie się przez to także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
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6. umowach - należy przez to rozumieć umowy, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, tj. podpisane
z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości dotyczące korzystania z usług wykonywanych przez
zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wpis do Rejestru Działalności
Regulowanej);
7. punktach selektywnego zbierania - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że
punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający
wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
8. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
9. kompostowniku – należy przez to rozumieć, w szczególności specjalny pojemnik lub skrzynię służące do
kompostowania bioodpadów;
10. harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Raba Wyżna podany przez Gminę lub Firmę wywozową do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty właścicielom nieruchomości;
11. Firmie wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego na terenie Gminy odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d
ust. 1 ustawy.
12. chowie zwierząt- rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu
na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale 4, pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2. Uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości;
3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie;
4. Zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
5. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu
do odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy.
6. Uprzątanie błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także nieruchomości, w tym z podwórza,
przejść, bram itp. jeżeli służą do użytku publicznego (przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a powinność należy
realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów). Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na
skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
7. Uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;
8. Utrzymanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;
9. Usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, powstałych w wyniku budów
i remontów lokali oraz budynków;
10. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 9004

1) na terenie nieruchomości niesłużącej 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,
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
11. Wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych, a więc wymiana kół, świec zapłonowych,
żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości 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.
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w miejscach gromadzenia
odpadów komunalnych.
2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:
1) papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury);
2) metal (w tym opakowania z metalu);
3) tworzywo sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych);
4) szkło (w tym opakowania ze szkła);
5) opakowania wielomateriałowe;
6) 1) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
3. W zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków, właściciele
nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na
co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby
i dojrzałego kompostu. Właściciele nieruchomości nie korzystający z kompostownika przekazują podmiotowi
uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy odpady ulegające biodegradacji.
4. Opakowania przed wyrzuceniem do odpadów selektywnie zebranych należy opróżnić z ich zawartości.
5. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są Firmie wywozowej w workach, które należy szczelnie
zamknąć.
6. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez Firmę
wywozową sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić
je przed wejściem na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z Firmą wywozową. W razie
niezapewnienia dojazdu do nieruchomości, odbiór odpadów będzie prowadzony przy drogach położonych
najbliżej nieruchomości, do których dostęp nie jest utrudniony.
7. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez Firmę wywozową
z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
1)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/318/2017 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia
28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Raba Wyżna.
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8. 2) Do zbierania w sposób selektywny frakcji odpadów komunalnych określonych w §4 ust. 2 pkt. 1-6,
należy stosować worki/pojemniki określone w §10.
§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
zamówienie musi być zrealizowane niezwłocznie.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością wynikającą z ich eksploatacji, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź
wylewania na powierzchnię terenu.
§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu;
2) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz
w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji – co najmniej raz w miesiącu;
4) pozostałe zbierane selektywnie – w zależności od potrzeb, co najmniej 2 razy w roku
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego:
1) opróżnianie koszy z miejsc publicznych - co najmniej raz w tygodniu;
2) 3) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego - co najmniej raz w miesiącu.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zapewnia przyjmowanie od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, co najmniej takich odpadów 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 określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy.
Sposób świadczenia usług przez PSZOK określa odrębna uchwała Rady Gminy.
4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do przekazywania Firmie
wywozowej odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny oraz pozostałych po segregacji odpadów
zmieszanych zgodnie z harmonogramem.
5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oznaczają worki/pojemniki, w których
przekazują odpady komunalne Firmie wywozowej, naklejkami z indywidualnym kodem kreskowym,
określającym w szczególności rodzaj przekazywanych odpadów.
6. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do
usuwania odpadów komunalnych z terenu Gminy.
§ 7. Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1. Spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach
nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających substancji
niebezpiecznych; dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu, suszu ogrodowego i gałęzi;
2. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
3. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
4. Indywidualnego wywożenia i wysypywania
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

2)
3)

odpadów

stałych

Dodany przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

oraz

opróżniania

zbiorników
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5. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
6. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna objętość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki służące do
zbierania odpadów komunalnych, chyba że na mocy uchwały Rady Gminy, obowiązki te przejmie Gmina jako
część usługi realizowanej przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. 4) Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, sprawne technicznie,
szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe oraz być przystosowane do opróżniania przez samochody
specjalistyczne. Worki powinny być wykonane z materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie,
odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur.
§ 9. Określa się rodzaje i minimalną objętość pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Minimalna objętość w pojemniku na jednego mieszkańca nie powinna być mniejsza niż 30l, z tym że
jeden pojemnik na gospodarstwo domowe powinien być nie mniejszy niż 80 l;
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są
wytwarzane w tym również prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświatowymi oraz
zdrowia zobowiązani są dostosować objętość pojemników do swych indywidualnych potrzeb według
następującej normy:
1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych - 40 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem - 40 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na lokal;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l tygodniowo;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, gospodarstw agroturystycznych 20 l na jedno łóżko (miejsce
noclegowe);
9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
§ 10. 5) Określa się rodzaje i pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów na terenie nieruchomości:
1. Do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stosuje się następujące kolory oraz oznaczenia
pojemników i worków:
4)
5)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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1) NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier” - do zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów
opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;
2) ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” - do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych
ze szkła;
3) ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - do zbierania odpadów metali, w tym odpadów
opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
4) BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów;
2. Pojemność pojemników winna wynosić od 80 l do 1100 l;
3. Pojemność worków winna wynosić od 80 l do 120 l.
§ 11. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej i innych miejscach publicznych:
1) kosze o pojemności od 10 do 60 l,
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
2. 6) Przy centrach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych i szkołach - zestawy pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oznakowane kolorystycznie i graficznie w sposób
określony w §10 ust. 1.
§ 12. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez podmiot uprawniony do odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. Pojemnik nie powinien być uszkodzony.
2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.
§ 13. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy §22 i §23
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. , poz. 1422 ) .
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym
dostępnym dla pracowników firmy wywozowej bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.
3. Dojazd do szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oczyszczalni przydomowej
powinien umożliwiać odbiór nieczystości ciekłych przez firmę wywozową.
§ 14. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

6)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. Stały i skuteczny dozór,
2. 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,
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do
zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy Raba Wyżna.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów zajętych przez instytucje użyteczności
publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.
3. Na pozostałych 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 290),
2) Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 zobowiązani są
przestrzegać zapisów §3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią , za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i użyteczności publicznej
zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. Terminy przeprowadzenia deratyzacji, o której mowa w ust. 1 ustala się na okres od marca do kwietnia.
3. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może
być realizowany tylko w miarę potrzeby.
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§ 20. W przypadku wystąpienia gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Raba Wyżna
określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzania.
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego
§ 21. Celem nadrzędnym jest rozwijanie na terenie województwa systemu gospodarki odpadami opartego na
zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowywaniu ich do ponownego użytku, recyklingu oraz innych
metodach odzysku i unieszkodliwiania według następujących zasad:
1. Zmniejszenie ilości powstawania odpadów z sektora gospodarczego poprzez:
- rozwój czystych technologii bezodpadowych i niskoodpadowych.
- promowanie zarządzania środowiskowego.
2. Zmniejszenie wytwarzania odpadów komunalnych poprzez:
- tworzenie przydomowych kompostowni oraz wspomaganie i edukowanie w zakresie kompostowania
przydomowego na terenach zabudowy jednorodzinnej,
- kampanie informacyjne, programy szkoleniowe w zakresie zapobiegania powstawania odpadów zmierzające
do ukształtowania świadomych postaw konsumentów,
- promocja wykorzystania produktów o wydłużonym okresie użytkowania,
- promocja napraw oraz ponownego wykorzystania materiałów, produktów i opakowań.
3. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 22. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Raba Wyżna poprzez działania uprawnionych pracowników Gminy Raba Wyżna.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny
określonej w art. 10 ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr Robert Wodziak

