
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/236/16 

RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE 

z dnia 25 października 2016 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zmianami) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami), 

Rada Miejska w Zatorze 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator zwany dalej 

„Regulaminem”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/250/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze 

 

 

dr inż. Stanisław Orlicki 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 6134



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/236/16 

Rady Miejskiej w Zatorze 

z dnia 25 października 2016 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zator dotyczące: 

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym: 

odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, rozpuszczalników, 

olei odpadowych itd.), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, 

zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych, 

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 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, 

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 podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) zwanej 

dalej w niniejszej uchwale „ustawą”, 

2) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady wskazane w katalogu odpadów, określonym  

w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o odpadach, jako odpady niebezpieczne,  

z zastrzeżeniem art. 7 ustawy o odpadach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,  

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne 

pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 
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odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

4) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

5) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie  

z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika 

w obrocie odpadami, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

6) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa 

się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości zgodnie 

z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

  

7) unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym 

skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

8) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje 

powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, 

mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba 

że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

9) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu 

odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów,  

o którym mowa w pkt 5 lit. b ustawy o odpadach, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 

 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

10) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), 

11) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 

nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 250 

z późn. zm.), 

12) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to sprzęt stanowiący  odpady  

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami 

składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie 

pozbywania się go, zgodnie z art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.), zwanej dalej w niniejszej uchwale „ustawą  

o sprzęcie”, 

13) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących  

z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów 

z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

14) odpowiednim stanie sanitarnym pojemników - należy przez to rozumieć likwidowanie w pojemnikach  

do zbierania odpadów drobnoustrojów chorobotwórczych powstających podczas gromadzenia odpadów 

komunalnych, a także ograniczanie odorów i nieprzyjemnych zapachów powstających w procesie rozkładu 

odpadów ulegających biodegradacji, 
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15) odpowiednim stanie porządkowym pojemników – należy przez to rozumieć właściwą estetykę pojemników 

do zbierania odpadów np. brak skorodowań, brak zbędnych napisów, 

16) odpowiednim stanie technicznym pojemników - należy przez to rozumieć brak w pojemnikach do zbierania 

odpadów elementów zużytych i zniszczonych oraz uszkodzeń mechanicznych,  

a także wyposażenie tych pojemników we wszystkie elementy, w tym sprawne mechanizmy jezdne, 

zamykające oraz pokrywy, 

17) podmiocie - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, któremu gmina Zator powierzyła odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości lub posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), 

18) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem  

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez  człowieka w charakterze jego 

towarzysza, zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 

19) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu  przepisów  

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zgodnie z art. 4 pkt 18  ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

realizując obowiązki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a , 3b, 4, 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

2. Zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób 

selektywny zapewniający wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: 

1) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

2) szkła, 

3) tworzyw sztucznych i metali, 

4) zużytych baterii i akumulatorów, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

6) odpadów zielonych z ogrodów i parków, 

7) przeterminowanych leków, 

8) chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.), 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

10) odpadów budowlano-remontowych, takich jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 

11) zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych. 

3. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym do tego celu 

pojemniku. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą być odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie  

z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Za odbieranie tych odpadów od właściciela nieruchomości 

odpowiedzialny będzie podmiot wyłoniony w trybie przetargu. 

5. Nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków 

muszą być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a po ich opróżnieniu przetransportowane 

do stacji zlewnej; transport nieczystości ciekłych może odbywać się jedynie przy użyciu pojazdów spełniających 

wymagania określone w przepisach odrębnych. 
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości 

udostępnionych do użytku publicznego, przez: 

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wydzielonych z części drogi publicznej 

i położonych wzdłuż nieruchomości, 

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni, na której zlokalizowany jest przystanek 

komunikacyjny lub wiata przystankowa; sprzątaniem należy objąć powierzchnię do krawężnika drogi, przy 

której zlokalizowany jest przystanek komunikacyjny lub wiata przystankowa, 

3) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości, z zachowaniem możliwości odpływu wody 

do kanalizacji w sposób niezagrażający istniejącej zieleni, 

4) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy 

krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego, w sposób nieutrudniający zatrzymywanie  

się pojazdów, wysiadanie i wsiadanie pasażerów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej  

lub zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, będących 

własnością myjącego pojazd samochodowy oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach 

do tego przeznaczonych, 

2) że są to drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych, 

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

§ 6. Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez 

kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, widowiskowych i innych, na czas ich trwania zobowiązani  

są do zapewnienia dostępu do toalet, a jeżeli jest to niemożliwe, do wyposażenia miejsca na którym impreza  

się odbywa w szalety przenośne, ustawienia dodatkowych koszy lub pojemników na odpady komunalne oraz 

oczyszczenia tego terenu po przeprowadzonej imprezie najpóźniej do godziny 10°° dnia następnego; ilość 

szaletów przenośnych, koszy ulicznych i pojemników na odpady komunalne powinna być dostosowana  

do planowanej liczby uczestników imprezy. 

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach minimum raz w roku  

i bieżącego usuwania zanieczyszczeń i odpadów pochodzących z użytkowania piaskownic. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości, na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy tj: od 1 -go pojemnika 120, 140 l dla nie więcej niż 2 osób  

do wielokrotności tych pojemników w zależności od liczby osób z nich korzystających. Dopuszcza się do użytku 

na okres przejściowy pojemniki stalowe 110 l.  Szczegółowe określenie ilości pojemników w odniesieniu  

do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość zawiera uchwała Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Pojemniki na odpady 120 l, 240 l muszą posiadać pokrywę, dwukołowy system jezdny i być wykonane  

z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (PE-HD), wysokiej odporności na działanie promieni 

UV, uszkodzenia mechaniczne i niskie temperatury. 

2. W razie zwiększenia ilości produkowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, powyżej 

pojemności posiadanych pojemników możliwy jest dodatkowy wywóz odpadów zgromadzonych w szczelnych 

workach z tworzywa dostarczonych przez jednostkę wywozową. 

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady z pokrywą i dwukołowym systemem jezdnym o pojemności 120, 140 litrów i/lub 240 

litrów i/lub 340 litrów wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (PE-HD), wysokiej 

odporności na działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne i niskie temperatury; 

2) pojemniki na odpady z pokrywą płaską lub półokrągłą z czterokołowym systemem jezdnym o pojemności 

1100 litrów wykonane z polietylenu niskociśnieniowy o wysokiej gęstości (PE-HD), wysokiej odporności na 

działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne i niskie  temperatury lub z blachy stalowej cynkowanej 

ogniowo; 

3) pojemniki na odpady z pokrywą płaską z czterokołowym systemem jezdnym o pojemności 2 500 litrów 

 i 5 000 litrów wykonane z blachy stalowej cynkowanej ogniowo; 

4) pojemniki kontenerowe na płozach o pojemności od 5 000 litrów do 7 000 litrów typu KP wykonane z blachy 

stalowej malowanej, 

4. Pojemniki, o których mowa w ust.1, powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową lub mieć 

wytłoczoną pojemność, być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami europejskimi lub 

równoważnymi normami kraju producenta oraz powinny posiadać atest higieniczny wystawiony przez 

Państwowy Zakład Higieny. 

5. Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości  

z segregowania odpadów komunalnych w workach wykonanych z folii LDPE pod warunkiem że: 

1) worki te będą w kolorze czarnym z wyraźnym opisem informującym o rodzaju odpadów jakie mogą być  

w nich zbierane oraz nazwą, adresem i nr telefonu podmiotu odpowiedzialnego za odebranie odpadów, 

2) worki te będą służyły właścicielowi nieruchomości sporadycznie do krótkotrwałego gromadzenia odpadów, 

jako uzupełnienie urządzeń, o których mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż 2 razy w roku. 

6. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego powinny być: 

1) w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym, 

2) rozmieszczone w takiej liczbie, aby łączna ich pojemność była dostosowana do potrzeb wynikających  

z intensywności ruchu pieszych z tym, że na przystanku autobusowym nie może      być   mniej niż 1 kosz  

o pojemności minimum 35 litrów. 

7. Właściciele sklepów spożywczych, spożywczo – przemysłowych i lokali gastronomicznych obowiązani 

są do ustawienia własnych koszy na odpady przed wejściem do sklepu. 

8. Do zbierania odpadów papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztucznego typu: 

PET i opakowań po chemii gospodarczej oraz metali stosowane będą dla zabudowy wielorodzinnej pojemniki 

typu „dzwon” lub inne o pojemności od 1000 do 3 500 litrów, a dla zabudowy jednorodzinnej worki o pojemności 

od 80 do 120 litrów wykonane z folii przezroczystej LDPE lub HDPE w następującej kolorystyce: 

1) makulatura - niebieski, 

2) szkło bezbarwne i kolorowe- biały, 

3) metal - czerwony 

4) tworzywa sztuczne – żółty, 

W pojemnikach i workach na tworzywa sztuczne mogą być także zbierane odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe tzw. TETRAPAKI. 
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9. Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 8 powinny: 

1) zostać oznakowane napisem odpowiednio „PAPIER”, „SZKŁO BEZBARWNE” „SZKŁO  KOLOROWE”, 

„METALE”, „ TWORZYWA SZTUCZNE”, 

2) zawierać, w prostej formie graficznej, informacje o przeznaczeniu i sposobie ich użytkowania w tym nazwę 

podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów i danymi teleadresowymi. 

10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić zawiązane worki z odpadami segregowanymi w dniu 

odbioru zgodnie z harmonogramem przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu 

ciężarowego. 

11. W przypadku znacznego zanieczyszczenia zebranych odpadów opakowaniowych innymi odpadami 

komunalnymi, podmiot wykonujący odbieranie odpadów w workach foliowych upoważniony jest do ich 

nieodebrania z jednoczesnym obowiązkiem pozostawienia informacji o przyczynie nieodebrania worka z tymi 

odpadami. 

12. W pojemnikach, workach i w koszach zabrania się gromadzenia w szczególności śniegu, lodu, gorącego 

popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 

olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano-remontowych, części samochodowych, eternitu, 

wszelkiego rodzaju złomu, ponadnormatywnych opon np. z pojazdów ciężarowych, kombajnów, traktorów itp. 

13. Zabrania się spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w pojemnikach, na powierzchni 

ziemi, w instalacjach grzewczych budynków oraz ich zakopywania. 

14. Sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi powinien być zgodny z przepisami aktualnie 

obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 

z odpadami opakowaniowymi. 

§ 9. 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową lub produkcyjną oraz inni właściciele 

nieruchomości, którzy ze względów technicznych nie mogą posiadać własnego pojemnika do zbierania odpadów 

i korzystają z pojemników, w których zbierane są odpady przez innych właścicieli nieruchomości (pojemniki 

wspólne), zobowiązani są do ponoszenia opłat za odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych. 

2. Średnia ilość odpadów komunalnych zmieszanych w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca 

wynosi 195 kg /rok, oraz 45 kg/rok odpadów segregowanych tj. plastik, szkło , metal i papier. 

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych, minimalną pojemność worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości: 

1) papieru i tektury - 120 litrów, 

2) szkła bezbarwnego i kolorowego - po 80 litrów, 

3) tworzywa sztucznego typu PET i typu opakowania po chemii gospodarczej oraz metalu - 120 litrów, 

4) odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści, traw i gałęzi w formie zrębkowej (odpady 

zielone) – 120 litrów, 

2. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i unieszkodliwiać w przydomowych 

kompostowniach. 

§ 11. 1. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscach dostępnych zarówno dla ich 

użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, w sposób nie powodujący nadmiernych 

uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich zgodnie z warunkami określonymi  

w odrębnych przepisach, ponadto pracownik podmiotu odbierającego odpady musi mieć możliwość opróżniania 

pojemników z odpadami bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być ustawiane w granicach nieruchomości na równej, 

utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników  

do zbierania odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zamiatać oraz okresowo zmywać  

i dezynfekować. 
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3. W przypadku usytuowania miejsc ustawienia pojemników do zbierania odpadów na terenach osiedlowych, 

właściciel nieruchomości, na której zlokalizowane są miejsca do zbierania odpadów komunalnych - altany 

śmietnikowe dla budynków wielolokalowych, zobowiązany jest ponadto: 

1) zapewnić pracownikom podmiotu dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiorze 

odpadów, 

2) trwale wydzielić miejsce, w którym zostaną ustawione pojemniki do zbierania odpadów  poprzez  

ich wygrodzenie, a tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione dodatkowo miejsce 

to powinno być zadaszone, 

3) przeprowadzać konieczne remonty oraz okresowo odnawiać elewacje celem uzyskania właściwej estetyki 

miejsc zbierania odpadów, 

4) zapewnić dojście o szerokości min. 1,5 m umożliwiające swobodny dostęp użytkowników korzystających  

z pojemników tam umieszczonych oraz ich transport w celu wsypania odpadów do pojazdów 

transportujących odpady, 

5) w razie konieczności umieścić znak zakazujący zatrzymywania się i postoju pojazdów na wysokości miejsca, 

w którym zbierane są odpady w dniu ich zbierania, 

6) zapewnić dostęp do tych miejsc osobom niepełnosprawnym. 

4. Trwale wydzielone miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 2 mogą być zlokalizowane na terenie nieruchomości jedynie w sposób zgodny z aktualnie 

obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów ponosi 

właściciel nieruchomości. 

6. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi zobowiązani są do wystawiania pojemników  

z odpadami w dniu ich odbioru przed wjazd na posesję w miejsce, w którym nie będą one stanowiły utrudnienia 

dla ruchu pieszego lub kołowego. 

7. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawianych na drogach 

i przystankach komunikacji zbiorowej oraz innych terenach przeznaczonych do użytkowania publicznego. 

§ 12. 1. Każda nieruchomość na terenie gminy, w obrębie której znajduje się sieć kanalizacyjna, winna być 

podłączona do tej sieci, jeśli odległość położonych na tej nieruchomości obiektów posiadających urządzenia 

sanitarne na to pozwala. Warunki podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ustala administrator sieci. 

2. Podłączenie nieruchomości w obrębie, której znajduje się sieć kanalizacyjna, winno być wykonane  

w terminie do 4 m-cy od daty wejścia w życie niniejszej Uchwały, a jeśli data oddania sieci do eksploatacji 

wypada później niż data wejścia w życie Uchwały, to w terminie 4 m-cy od daty oddania sieci do eksploatacji. 

Warunki podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ustala administrator sieci. 

3. W przypadku niemożliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub przyłączenie takie jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć 

nieruchomość w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz 

zapewnić ich systematyczne opróżnianie. Wymagania techniczne dotyczące budowy zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków określają odpowiednie przepisy budowlane. 

4. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości 

ciekłych zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom podmiotu dostępu do tych zbiorników w czasie 

ustalonym w umowie na świadczenie usługi, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę 

ludzi, budynków bądź pojazdów. 

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów w postaci umów  

lub zleceń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem 

nieczystości ciekłych zawartych z podmiotem, oraz wystawionych przez ten podmiot faktur za te usługi. 

2. Okres przechowywania dowodów, o których mowa w ust.1, nie może być krótszy niż 1 rok od daty ich 

wystawienia 
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Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 14. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

§ 15. 1. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju 

wytwarzanych odpadów, jednak nie może być ona mniejsza niż: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości  

na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) co najmniej raz w tygodniu w odniesieniu do budynków wielolokalowych, 

b) co trzy tygodnie, natomiast w mieście Zator w miesiącach od kwietnia do października ustala się odbiór 

co dwa tygodnie, w odniesieniu do budynków jednorodzinnych, 

2) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy co najmniej jeden raz w miesiącu, zastrzegając, że właściciele 

nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą obowiązani są do 

pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej jeden raz w tygodniu. Częstotliwość odbierania 

odpadów dostosowana jest do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i określa ją właściciel 

nieruchomości w stosownej deklaracji. 

3) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe – co najmniej raz w miesiącu, 

4) dla odpadów papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego typu: PET i typu opakowania po chemii 

gospodarczej oraz metali gromadzonych w pojemnikach lub workach odbierane będą: 

a) z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, jeden raz  

w miesiącu, 

b) z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym, co najmniej dwa 

razy w miesiącu, z zastrzeżeniem że od czerwca do sierpnia pojemniki z odpadami na tworzywa sztuczne 

opróżniane będą z częstotliwością trzy razy w miesiącu, 

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeden raz  

w miesiącu. 

5) W przypadku systematycznego przepełniania pojemników wytwarzanymi odpadami komunalnymi 

segregowanymi i zmieszanymi lub w przypadku większej ilości odpadów wytwarzanych na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie wielorodzinnym oraz na terenie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przedsiębiorca, który 

zostanie wyłoniony w trybie przetargu zwiększy częstotliwość odbierania odpadów i/ lub właściciel 

nieruchomości doposaży nieruchomość w odpowiednie pojemniki, aby odpady komunalne nie zalegały  

w punktach gromadzenia odpadów. 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zwiększenie ilości pojemników powinno być poprzedzone złożeniem przez właściciela nieruchomości 

korekty deklaracji. 

6) Ustala się częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku (wiosna). Zbieranie odpadów 

wielkogabarytowych (szafy, szafki, wersalki, komody, krzesła, itp.) oraz zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego będzie się odbywało w systemie objazdowym wg trasy obejmującej poszczególne sołectwa 

i miasto. Przeddzień lub w dniu odbioru odpadów ich wytwórcy powinni wystawić te odpady w ustalonych 

punktach odbioru w godzinach rannych tj. do godz.7ºº. Harmonogram zbiórki odpadów, o których mowa 

powyżej będzie obejmował wszystkie sołectwa oraz miasto a także terminy i godziny zbiórki tych odpadów. 

Informacje te podawane będą do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  
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w Zatorze, na tablicach ogłoszeń oraz przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w trybie przetargu,  

z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

7) Odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów właściciel nieruchomości, będzie mógł 

dostarczyć nieodpłatnie do ustawionego w wybranym punkcie gminy kontenera. Zbiórka odpadów zielonych 

prowadzona będzie od maja do 10 listopada włącznie poprzez punkty zbiórki odpadów (kontenery) ustawione 

w 6 punktach na terenie Gminy, do których wytwórca odpadów będzie mógł przywieźć odpady. Odpady 

komunalne ulegające biodegradacji z ogrodów, właściciel nieruchomości może zagospodarować poprzez: 

kompostowanie w przydomowych kompostowniach. 

8) Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w tym odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 

zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i rowerów będą przyjmowane w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Zator. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

3. Częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu gminy, na których prowadzona jest działalność 

gastronomiczna lub hotelarska powinna być dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności i nie może być 

mniejsza niż co najmniej jeden raz w tygodniu. 

§ 16. 1. W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi utworzony zostaje Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów 

komunalnych z tereny Gminy Zator, powstałe na nieruchomościach zamieszkałych: 

1) odpady wielkogabarytowe; 

2) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

3) zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i rowerów; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych; 

5) odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, farby, lakiery, oleje, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin i ich 

opakowania, żywice, leki, detergenty, baterie i akumulatory, itp.) 

6) wysegregowane odpady: plastik, metal, szkło lub papier dostarczone w workach do segregacji. 

7) Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 17. Na terenie gminy Zator dopuszcza się: 

1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie  

i na własne potrzeby, 

2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości, o ile nie narusza to przepisów odrębnych. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące jednocześnie nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników 

do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej 

na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości odpadów gromadzonych 

w tych koszach, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz na miesiąc. 

4. Częstotliwość mycia pojemników do zbierania odpadów komunalnych, pojemników do zbierania odpadów 

opakowaniowych oraz koszy ulicznych, nie może być mniejsza niż dwa razy w roku kalendarzowym. 
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Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu zostało ujęte w aktualnie 

obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego”, jako: 

1) instalacja regionalna do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

2) instalacja do zastępczej obsługi regionu do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów, 

3) instalacja regionalna do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno–biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 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. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,  

a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

§ 21. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) uznawanych za agresywne zarejestrowanie w jednostce prowadzącej rejestr psów w terminie 14 dni od 

wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela,  adres 

właściciela,  imię psa, 

b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec, 

c) prowadzenie psa na smyczy, a psa ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub 

zachowujących się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe; 

zwolnienie psa ze smyczy poza terenem nieruchomości właściciela dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies 

jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i gdy opiekun psa ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, 

d) okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia 

o przeprowadzonym szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, 

e) odpowiednie oznakowane tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem ogrodzonej nieruchomości w sposób 

uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, jeżeli pies porusza  

się swobodnie na terenie nieruchomości, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny nadzór, 

b) nie wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 

gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których 

administracje wprowadziły ten zakaz z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak 

lecznice, wystawy itp.; postanowienie to  nie dotyczy  psów przewodników osób niewidomych, 

c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, 

kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Zatorze 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach z zielenią nieurządzoną 

oraz w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; postanowienie 

to nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne, 
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e) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe  

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na terenach  

z zielenią urządzoną i przyległych do tych terenów chodnikach, placach, parkingach, terenach 

wewnątrzosiedlowych itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników, 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy. 

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 

domowych. 

§ 22. 1. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w terminie 14 dni od dnia ustania jego 

posiadania. 

2. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa, dotychczasowy właściciel i nowy właściciel są zobowiązani 

w terminie 14 dni zawiadomić o tej zmianie jednostkę prowadzącą rejestr psów. 

§ 23. 1. Właścicielom nieruchomości zabrania się zakopywania padłych zwierząt. 

2. Właściciele zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących mają obowiązek przekazania zwłok 

zwierząt do utylizacji. Informacja dotycząca punktów, w których będzie można oddać padłe zwierzęta zostanie 

podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze. 

Rozdział 7. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania 

na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

§ 24. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach 

wielolokalowych na osiedlach mieszkaniowych oraz jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. 

§ 25. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości 

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór, 

4) do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 26. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w częściach wspólnych 

budynków wielolokalowych, budynkach jednorodzinnych, budynkach produkcyjnych, handlowych, 

usługowych, użyteczności publicznej oraz gospodarczych oraz obiektach budowlanych przeznaczonych  

do gromadzenia odpadów. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się na terenie gminy Zator co najmniej dwa razy  

w roku: w okresach między 15 kwietnia a 15 maja oraz między 15 października a 15 listopada oraz na bieżąco  

w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. 

3. Deratyzację należy przeprowadzać jednocześnie na wszystkich terenach. 

4. Dokładny termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji zostanie podany do wiadomości poprzez 

środki masowego przekazu oraz informacje na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie gminy Zator. 

§ 27. 1. Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu oraz w sposób zgodny z zaleceniami 

producenta, umieszczonymi na etykiecie. 

2. W dniu rozpoczęcia deratyzacji trutkę należy wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni, uzupełniając 

jej ilość w miarę spożywania przez szczury przez cały czas trwania deratyzacji. 
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3. Miejsca wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, ptactwa, zwierząt domowych oraz 

umieścić ostrzeżenie: „UWAGA, TRUCIZNA”. 

4. W czasie trwania deratyzacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest codziennie zbierać padłe szczury 

i przekazywać je na regionalne składowisko odpadów komunalnych. Po zakończeniu deratyzacji należy usunąć 

resztki użytego do deratyzacji środka. 

§ 28. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 29. 1. Właściciele nieruchomości nie wykonujący obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie 

podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Zatora. 
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