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UCHWAŁA NR XIX.114.19
RADY MIASTA LIMANOWA
z dnia 13 grudnia 2019 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa
Na podstawie art. 4 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Limanowej, Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa w formie
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa".
Rozdział 1.
1.
Postanowienia ogólne
§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) przyjmowanie przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
zapewnienia
przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: wymienionych w lit. a,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów, odzieży oraz odpadów zielonych,
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków 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:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
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c) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
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.
2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
3) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;
4) szkła bezbarwnego i kolorowego;
5) tworzywa sztucznego i odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych;
6) opakowań wielomateriałowych;
7) metali i opakowań z metali;
8) zużytych baterii i akumulatorów;
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10) zużytych opon;
11) przeterminowanych leków;
12) przeterminowanych chemikaliów;
13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
15) odpadów niebezpiecznych powstałych w gospodarstwie domowym
16) odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki)
17) odpadów tekstyliów i odzieży.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić,
z zachowaniem zasad selektywnej zbiórki, o których mowa w § 15,w terminie niezwłocznym od chwili ich
powstania.
3. Odpady opakowaniowe przed ich złożeniem do worka lub pojemnika, jeśli rodzaj materiału na to
pozwala, należy całkowicie opróżnić oraz trwale zgnieść.
4. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2-17 nie mogą być ze sobą mieszane. Odpady te
należy oddawać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.
5. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej musi być zgodne z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych w szczelnych i zamkniętych pojemnikach przenośnych (workach) lub w pojemnikach
kontenerowych i przekazywać podmiotom odbierającym odpady.
2. Odpady określone w § 3 ust. 1 pkt 2-7 należy gromadzić w pojemnikach lub workach LDPE specjalnie
do tego przeznaczonych w sposób zabezpieczający je przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników
atmosferycznych lub w specjalnie wyznaczonych punktach zbierania tych odpadów komunalnych.
3. Dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 w przydomowych
kompostownikach na terenie własnej nieruchomości z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i w
sposób niestwarzający uciążliwości dla otoczenia.
4. Odpady określone w § 3 ust. 1 pkt 8-17 należy zbierać i przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego
mają obowiązek ustawienia na terenie tych nieruchomości pojemników służących do gromadzenia odpadów
i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
6. Urządzenia do gromadzenia odpadów stałych i ciekłych należy utrzymywać w należytym stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Należy też umożliwić łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego ich
opróżnienia.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
używania do mycia środków biodegradowalnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem zużytej
wody na tereny sąsiednich posesji lub na tereny publiczne, a powstające ścieki muszą być odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej przez osadnik piasku, błota, łapacz oleju, lub do zbiorników
bezodpływowych
i gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, ziemi lub kanalizacji deszczowej.
2. Osoby nie posiadające możliwości umycia samochodu na terenie własnej posesji zobowiązane są do
korzystania z myjni samochodowej lub miejsc do tego wyznaczonych.
3. Naprawy pojazdów samochodowych, związane z ich bieżącą eksploatacją, poza warsztatami
naprawczymi dopuszczalne są jedynie w przypadku, gdy nie wpłynie to ujemnie na środowisko i nie będzie
stwarzało uciążliwości dla najbliższego otoczenia, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Odpady powstające na
skutek napraw muszą być gromadzone w pojemnikach do tego przystosowanych i oddawane do utylizacji
firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
4. Zabrania się prowadzenia napraw lakierniczych pojazdów samochodowych poza warsztatami
naprawczymi.
5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania we właściwym stanie części nieruchomości
przeznaczonych do użytku publicznego.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy. Obowiązek oczyszczania
chodnika ze śniegu i lodu należy realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów .
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta określonych w niniejszym regulaminie.
§ 6. Na terenie Miasta Limanowa, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) gromadzenia odpadów niebędących odpadami komunalnymi (w tym odpadów poprodukcyjnych)
w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne;
2) wspólnego gromadzenia odpadów medycznych i weterynaryjnych wraz z odpadami komunalnymi.
3) zaśmiecania trawników i klombów kwiatowych w parkach i na zieleńcach przeznaczonych do użytku
publicznego.
4) spalania odpadów komunalnych w piecach C. O. i poza instalacjami.
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Rozdział 3.
3.
Rodzaje i minimalna pojemność 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
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki,
metalowe lub plastikowe spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do typowych systemów
załadowczych pojazdów (bramowy, widłowy) zwanych dalej pojemnikami, przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych. Urządzenia do gromadzenia odpadów powinny być oznakowane przez ich właścicieli
celem identyfikacji.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania :
1) pojemniki o pojemności 60 litrów ( l ),
2) pojemniki o pojemności 110 l,
2) pojemniki o pojemności 120 l,
3) pojemniki o pojemności 240 l,
4) pojemniki o pojemności 1100 l,
5) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m3,
6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120, 1100, 1500 l,
7) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l. Urządzenia do gromadzenia odpadów powinny być oznakowane
przez ich właścicieli numerem posesji celem identyfikacji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz przy drogach publicznych.
§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych dla
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w oparciu
o liczbę osób zamieszkujących:
1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 110 l do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii LDPE
o pojemności 120 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie (papier i tektura, odpady
ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów);
2) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności 240 l do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz po dwa worki z folii LDPE o pojemności
120 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie (papier i tektura, odpady ze szkła,
tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów).
2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów
komunalnych pojemników w innych pojemnościach , niż zostały określone w ust.1.
§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, jeśli
w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do
zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych, w oparciu o liczbę zamieszkujących osób:
1) jeden pojemnik o pojemności 1100 l lub odpowiednią ilość mniejszych pojemników tj. 110 l, 240 l
o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1100 l do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych od 1 do 35 osób zamieszkujących dany budynek wielorodzinny oraz po 9 worków z folii
LDPE o pojemności 120 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie (papier i tektura,
odpady ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów);
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2) odpowiednio większą ilość pojemników o pojemności 1100 l bądź odpowiednią ilość mniejszych
pojemników tj. 110 l, 240 l o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1100 l i worków z folii LDPE
o pojemności 120 l na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie (papier i tektura, odpady
ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów) dostosowanych do liczby mieszkańców powyżej 35 osób zamieszkujących daną
nieruchomość wielorodzinną.
2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów
komunalnych pojemników o innych pojemnościach , niż zostały określone w ust.1.
3. Dopuszcza się zastosowanie do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
pojemników z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu
selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków wskazanych w ust. 1.
§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości mieszanych, które w części stanowią nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych (papier
i tektura, odpady ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów), uwzględniając przy tym minimalne normatywy dostosowane do odbioru
odpadów :
1) dla części nieruchomości zamieszkałej jak w § 9.
2) dla części nieruchomości niezamieszkałej na podstawie § 11 zgodnie z aktualnym wykorzystaniem tej
części nieruchomości przez jej właściciela.
§ 11. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych (papier
i tektura, odpady ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów), uwzględniając przy tym minimalne normatywy dostosowane do odbioru
odpadów:
- raz na dwa tygodnie w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów ulegających biodegradacji ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz
- raz w miesiącu w przypadku pozostałych odpadów zbieranych selektywnie:
1) w szkołach wszelkiego typu (w tym również przedszkoli, żłobków) 3 l na każdego ucznia i pracownika na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne); odpady segregowane można gromadzić w workach
o pojemności, co najmniej 120 l lub w pojemnikach z tworzyw sztucznych oznaczonych w sposób opisany
w § 13 ust. 1, o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków;
2) w lokalach gastronomicznych minimum 10 l na każde jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż
jeden pojemnik o pojemności 240 l na lokal na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady
segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 60 l lub w pojemnikach z tworzyw
sztucznych oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1, o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości
worków;
3) w lokalach handlowych minimum 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż
1 pojemnik o pojemności 240 l na lokal na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady
segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 60 l lub w pojemnikach z tworzyw
sztucznych oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1, o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości
worków
4) w hotelach, pensjonatach, internatach, domach opieki minimum 20 l na jedno łóżko na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co
najmniej 60 l lub w pojemnikach z tworzyw sztucznych oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1,
o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków
5) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na każdych 10 pracowników; odpady segregowane można
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gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 60 l lub w pojemnikach z tworzyw sztucznych
oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1, o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków;
6) w ośrodkach zdrowia, bankach, urzędach pocztowych i innych instytucjach administracyjnych oraz
gospodarczych wynosi minimum 1 pojemnik o pojemności 240 l na 10 pracowników na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co
najmniej 60 l lub w pojemnikach z tworzyw sztucznych oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1,
o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków;
7) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
minimum 1 pojemnik o pojemności 120 l na daną nieruchomość lub worki o łącznej pojemności
odpowiadającej wielkości pojemnika 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady
segregowane można gromadzić w workach o pojemności, co najmniej 60 l lub w pojemnikach z tworzyw
sztucznych oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1, o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości
worków;
8) na ogródkach działkowych minimum 20 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz
5 l na każdą działkę poza tym okresem, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady segregowane można gromadzić w workach
o pojemności, co najmniej 60 l lub w pojemnikach z tworzyw sztucznych oznaczonych w sposób opisany
w § 13 ust. 1, o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków;
9) na cmentarzach minimum 4 l na każde miejsce pochówku , jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady segregowane można gromadzić w pojemnikach
z tworzyw sztucznych oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1 .
10) na targowiskach minimum 30 l na każde stanowisko handlowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik
1100 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady segregowane można gromadzić
w pojemnikach z tworzyw sztucznych oznaczonych w sposób opisany w § 13 ust. 1.
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach
i ulicach, w parkach i zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby były
widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 30 l. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości
powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób.
§ 12. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umożliwić łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego
opróżnienia pojemników do gromadzenia odpadów.
§ 13. 1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników/worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów przez właścicieli nieruchomości:
1) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami prawa;
2) pojemność pojemników/worków powinna wynosić od 30 l do 120 l;
3) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować specjalnie oznaczone pojemniki/worki
o następujących ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI oznaczony napisem "Papier" z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
b) 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 tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
c) ZIELONY oznaczony napisem "Szkło" z przeznaczeniem na odpady ze szkła bezbarwnego
i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
d) BRĄZOWY oznaczony napisem "Bio" z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
e) CZARNY z przeznaczeniem na pozostałe odpady nie zakwalifikowane do umieszczenia w workach
wymienionych w poz. a), b), c), d).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–7–

Poz. 9579

2. Przeterminowane leki należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w wskazanych punktach (Aptekach) na terenie Miasta Limanowa lub do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
3. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz szkołach, świetlicach, wskazanych
budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Miasta Limanowa.
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani na własny koszt do wyposażenia nieruchomości w pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.
§ 14. 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, odpadów innych niż
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej oraz odpadów komunalnych i medycznych określonych
w ustawie o odpadach, innych niż wytworzonych w gospodarstwach domowych.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek rodzajów odpadów.
§ 15. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury wolno wrzucać
wyłącznie: gazety i czasopisma, książki, zeszyty i inny papier, tekturę, czyste papierowe torebki
opakowaniowe, czysty papier opakowaniowy i tekturę opakowaniową.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego
opakowaniowego i nie opakowaniowego wolno wrzucać wyłącznie: czyste słoiki, szklanki i szklane butelki po
napojach bez nakrętek oraz stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń. Do pojemników tych nie wolno wrzucać
porcelany i porcelitu.
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych wolno
wrzucać wyłącznie: czyste, niezakręcone, zgniecione butelki po napojach (np. wody mineralne, oranżady,
soki), czyste, niezakręcone butelki po chemii gospodarczej (np. po szamponach, płynach do prania, płukania,
kąpieli, mycia naczyń), woreczki foliowe, folie i reklamówki foliowe oraz zgniecione, czyste opakowania
wielomateriałowe, zgniecione puszki aluminiowe i inne drobne odpady metalowe.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpady ulegające biodegradacji ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wolno wrzucać wyłącznie: ulegające biodegradacji odpady
z ogrodów, trawników, alejek i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.
Rozdział 4.
4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Właściciele nieruchomości zamieszkałej jak
i niezamieszkałej zobowiązani są oddawać odpady komunalne w ramach zorganizowanego systemu
odbierania odpadów zgodnie z harmonogramem.
2) pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez:
a) umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez
odbierającego odpady operatora w odniesieniu do odpadów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-7;
b) dostarczanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych w odniesieniu do odpadów
określonych w § 3 ust. 1 pkt 8-17;
c) wystawianie ich przed posesję w dniu mobilnych zbiórek w odniesieniu do odpadów określonych w §
3 ust. 1 pkt 9 i 13;
3) udostępnienia pojemnika i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich
odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające
swobodny dojazd do nich lub umożliwić dostęp do altanki śmietnikowej. Wystawienie pojemników
i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich;
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4) udostępniania pojemników i worków zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru - (ich
niewystawienie w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów);
5) pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości minimum raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz minimum raz w miesiącu
w okresie od 1 listopada do 31 marca zgodnie z harmonogramem;
6) pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w §
3 ust. 1 pkt 2-7 - minimum raz w miesiącu w terminach wskazanych w harmonogramie;
7) pozbywania się z terenu nieruchomości zamieszkałych odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów - minimum raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października
oraz minimum raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca zgodnie z harmonogramem,
8) utrzymywania pojemników i miejsc do gromadzenia odpadów w stanie czystości. Ponadto pojemniki
powinny być okresowo dezynfekowane i myte.
§ 17. 1. W przypadku placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się
obowiązek codziennego usuwania odpadów.
2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.
3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane
oddzielnie, poza strumieniem odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami
określonymi w odrębnych przepisach i na podstawie odrębnych umów.
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich
zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Częstotliwość
opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnych
instrukcji ich eksploatacji.
2. Ilość nieczystości ciekłych, jaka może powstać na nieruchomości ustala się na podstawie miesięcznej
ilości zużytej wody ustalonej na podstawie wodomierza, lub w przypadku jego braku na podstawie ryczałtów
zużycia wody określonych w „rozporządzeniu ryczałtowym Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. Nr. 8 poz.70 z 2002 r )”.
3. W przypadku znacznej rozbieżności co do poboru wody i usuniętych nieczystości ciekłych wynikających
z wywozu nieczystości, Burmistrz Miasta Limanowa może zlecić badanie wykonania szczelności zbiornika na
koszt właściciela nieruchomości.
4. Właściciel nieruchomości zabudowanej, gdzie istnieje możliwość techniczna podłączenia jej do
istniejącej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do dokonania przedmiotowego podłączenia w terminie do
3 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.
5. Właściciel nieruchomości niemający możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej zobowiązany jest wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową
oczyszczalnię ścieków. Usytuowanie zbiorników bezodpływowych musi być zgodne z § 36 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowania, tj. odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, pojemności do 10m3 powinna wynosić od okien i drzwi zewnętrznych
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 15 m, a od granicy działki sąsiedniej, drogi lub
ciągu pieszego 7,5 m.
6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania realizacji obowiązku pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przez zlecenie wykonania usług gminnej jednostce organizacyjnej
lub przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dowodem jest przedstawienie przez właściciela
nieruchomości osobom upoważnionym do kontroli rachunków za wykonanie usług z określeniem daty usługi
i ilości odebranych nieczystości ciekłych .
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Rozdział 5.
5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 19. 1. Miasto Limanowa należy do Regionu Małopolskiego gospodarki odpadami komunalnymi,
określonego zgodnie z postanowieniem obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego.
2. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych przez
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie odbywa się w komunalnych instalacjach przetwarzania odpadów
komunalnych lub instalacjach zastępczych, określonych w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego
Rozdział 6.
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. 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. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na swojej
nieruchomości oraz zapewnić właściwą opiekę i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras uznanych za
agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu, o ile nie jest to niezgodne
z zaleceniami lekarza-weterynarza oraz w miarę możliwości przez osoby pełnoletnie;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy,
gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem (z
wyłączeniem psów agresywnych).
4. Zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla
ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;
2) wprowadzanie psów do obiektów, których właściciele wprowadzili ten zakaz (z wyjątkiem psów
przewodników osób niewidomych).
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
Rozdział 7.
7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 21. Na terenie Miasta Limanowa utrzymywanie zwierząt gospodarskich (należy przez to rozumieć
w szczególności świnie, kozy, owce, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, norki,
tchórzofretki, lisy, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich) odbywa się przy zachowaniu następujących warunków:
1) chów lub hodowla zwierząt odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie miejsce dla zwierząt, ale
także miejsce służące do przygotowania karmy i gromadzenia w sposób właściwy odchodów tych zwierząt
- zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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2) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości nie mogą mieć możliwości jej
swobodnego opuszczenia;
3) utrzymanie i hodowla zwierząt powinny być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszały
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowały uciążliwych
zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających
w obiektach przeznaczonych na stały pobyt lub w ich bezpośredniej bliskości;
4) pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach) ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy
nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomości sąsiadujących z terenem hodowli;
5) dopuszcza się hodowlę gołębi na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej przy spełnieniu
wymagań określonych w pkt 1;
6) zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach o zabudowie wielolokalowej, zbiorowego
zamieszkania oraz takich, na których znajdują się budynki użyteczności publicznej.
§ 22. 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 nieruchomości;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas czy odór;
4) sprzątać odchody zwierząt powstałe podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone do
wspólnego użytku.
Rozdział 8.
8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) nieruchomości niezamieszkałe przeznaczone na czasowy pobyt osób,
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych i gospodarki odpadami.

bądź

2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również na terenach
ogólnodostępnych.
3. Deratyzację przeprowadza się corocznie w okresie od września do października, a także każdorazowo
w przypadku pojawienia się gryzoni na nieruchomości. Deratyzację przeprowadza się przy użyciu środków
gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego przez Ministra Zdrowia, o ile na obszarach
wskazanych w § 22 ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni.
4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Rada Miasta Limanowa
określi obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. Obwieszczenia o obowiązkowej
deratyzacji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 9.
9.
Postanowienia końcowe
§ 24. 1. Straż Miejska, pracownicy Urzędu Miasta Limanowa upoważnieni przez Burmistrza Miasta
Limanowa oraz pracownicy jednostek upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów i w zakresie
określonym tymi przepisami – są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania
postanowień regulaminu
2. Osoby określone w ust. 1 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności właściciela.
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3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli
realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.
§ 25. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.
§ 27. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Limanowa nr
XV.111.2015 z dnia 29 września 2015 r., w sprawie: Przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Limanowa z późniejszymi zmianami.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

