
UCHWAŁA NR XXI/194/20
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim, zwany 
w dalszej części "regulaminem", stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim oraz uchwała Nr XXXVI/424/17 
Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Gminy 
Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Oświęcim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Bernardyna Bryzek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 maja 2020 r.

Poz. 3167



Załącznik do uchwały Nr XXI/194/20
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
położonych

w granicach administracyjnych Gminy Oświęcim, dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 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 w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

d) mycia 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, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
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 lub worków;

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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§ 2. 

Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn. zm.),

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),

3) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1895 z późn. zm.),

4) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2132),

5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób zapewniający wydzielenie ze strumienia w/w odpadów:

a) szkła,

b) papieru,

c) tworzyw sztucznych,

d) opakowań wielomateriałowych,

e) metali,

f) bioodpadów,

g) popiołu,

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

j) zużytych opon,

k) przeterminowanych leków i chemikaliów,

l) zużytych baterii i akumulatorów,

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

n) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

o) odpadów niebezpiecznych oraz olei i tłuszczy, detergentów, drewna,

p) odpadów tekstyliów i odzieży.

2. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych uważa się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadach komunalnych, nie stwierdza się występowania odpadów wymienionych w ust. 1.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 winny być odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 
z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie, za co odpowiada podmiot odbierający odpady.

4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (frakcje selektywne zbierane w niesegregowanych (zmieszanych) odpadach), podmiot 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
i powiadamia o tym fakcie Wójta Gminy oraz właściciela nieruchomości.
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§ 4. 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której 
występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia, wskazane w ust. 1, w sposób 
niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem 
środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni 
roślin.

4. W przypadku wystąpienia długotrwałych, obfitych opadów śniegu, wójt gminy wskaże miejsca 
w których możliwe będzie składowanie nadmiernych ilości śniegu.

§ 5. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy 
użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie 
pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania 
na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości,  na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, na drogach 
publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 

1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych 
na terenie Gminy Oświęcim stosować można:

a) worki 30 - 120 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do 
ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

b) pojemnik 110 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego,

c) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

d) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

e) pojemnik 360 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

f) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

g) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

h) pojemnik 2500 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

i) pojemnik 6000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

j) pojemnik 7500 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,
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k) pojemnik 10000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

l) worki typu big-bag o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwania się 
worka.

2. Worki i pojemniki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 
3 ust. 1 pkt a) - f), powinny być utrzymane w kolorze:

a) niebieskie z napisem „Papier” - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów 
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b) zielone z napisem „Szkło kolorowe” - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła 
kolorowego,

c) białe z napisem „Szkło bezbarwne” – w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła 
bezbarwnego,

d) żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do 
gromadzenia odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, 
w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych,

e) brązowe z napisem „Bio” – w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia bioodpadów.

3. Zbieranie popiołu następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt b) - d) oznaczonych napisem 
"Popiół".

4. Pojemniki, o których mowa w ust.1 pkt b) – k), powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową lub 
mieć wytłoczoną pojemność, być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz  posiadać 
konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym 
pojazdów odbierających odpady.

5. Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach, o których 
mowa w ust. 1 pkt b) - k), z zastrzeżeniem, że na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt b) - e).

6. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt b) - e) przeznaczone na odpady komunalne z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, muszą być oznaczone adresem nieruchomości.

7. Tereny przeznaczone do użytku publicznego oraz na drogach publicznych powinny być wyposażone 
w pojemniki o pojemności minimalnej 30 l.

§ 7. 

1. Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach winno być zgodne z przepisami 
dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania oraz nie powinno 
powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.

2. Miejsca ustawienia pojemników muszą gwarantować dostęp dla pracowników podmiotu odbierającego 
odpady komunalne.

3. Właściciele placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych w tym sklepów spożywczych, 
spożywczo - przemysłowych obowiązani są do ustawienia własnych koszy na odpady wewnątrz lub przed 
wejściem do tych placówek.

4. Pojemniki na odpady rozmieszczone na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz 
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być ustawione w miejscach 
nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.

§ 8. 

Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, powinno 
odbywać się poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 
przeznaczonych,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3167



2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,

3) poddawanie pojemników co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi 
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy,

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do 
przepełnienia pojemników,

5) nie wrzucanie do pojemników gorącego popiołu.

Rozdział 4.

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 9. 

1. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 
gromadzenia odpadów poprzez:

1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, aby nie dochodziło 
do ich zmieszania,

2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym 
nie dopuszczanie do zalegania odpadów na podłożu,

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów.

2. Zabrania się właścicielom nieruchomości wysypywania odpadów poza miejscami przeznaczonymi do ich 
gromadzenia.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości 
i rodzaju wytwarzanych odpadów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października -  nie rzadziej niż  raz na tydzień, 
w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych  - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) odpady komunalne zbierane selektywnie określone w § 3 ust. 1 pkt a) – e) - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) bioodpady:

a) z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż  raz na tydzień,

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie,

w pozostałych miesiącach z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych;

4) popiół - w okresie od kwietnia do września - nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresie od października do 
marca -  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w roku w okresie od marca do listopada, 
z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych.
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4. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne następuje według harmonogramu ustalonego 
w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, przy czym:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) odpady komunalne zbierane selektywnie określone w § 3 ust. 1 pkt a) – f)  nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące,

5. Odpady określone w § 3 ust. 1 przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wskazany przez Gminę 
Oświęcim. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Oświęcim. Transport odpadów komunalnych 
do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 11. 

1. Dopuszcza się na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 
zlokalizowanych na terenie nieruchomości. W przypadku braku takiej możliwości bioodpady powinny być 
gromadzone w workach i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne lub dostarczane do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Kompostowanie bioodpadów należy prowadzić w przeznaczonym do tego celu kompostowniku 
przydomowym, rozumianym jako specjalna skrzynia lub pojemnik służący do całorocznego kompostowania 
powstających na terenie nieruchomości bioodpadów. Kompostownikiem nie jest miejsce (pryzma) na gruncie, 
na którym składowane są bioodpady.

3. Kompostowniki przydomowe powinny posiadać pojemność dostosowaną do ilości wytwarzanych na 
nieruchomości bioodpadów, gwarantującą prawidłowy proces kompostowania odpadów.

4. Usytuowanie kompostownika przydomowego zlokalizowanego na nieruchomości nie może powodować 
uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.

5. Posiadanie kompostownika przydomowego, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady 
komunalne, zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania worka na te odpady.

§ 12. 

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do pozbywania się 
z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:

1) wystawianie odpadów, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt a) – f), zgromadzonych w workach lub 
pojemnikach przed posesję - odbiór tego rodzaju odpadów będzie odbywał się według wyznaczonego 
harmonogramu,

2) wystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesję do krawężnika lub przy pergolach 
śmietnikowych w terminach podanych w harmonogramie, w sposób nieutrudniający dostępu do dróg 
i chodników,

3) wystawianie popiołu zgromadzonego w pojemnikach przed posesję w terminach podanych 
w harmonogramie,

4) przekazanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów obejmujących: zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki, odpady niebezpieczne oraz oleje i tłuszcze, detergenty, drewno, odpady tekstyliów i odzieży 
oraz pozostałe odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 - w przypadkach innych niż 
wymienionych w pkt 1 - 3,
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5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być oddawany podmiotom zajmującym się odbiorem tego 
typu odpadów.

2. Wystawianie pojemników z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną odebrane przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru 
określonym w harmonogramie.

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny w sposób obejmujący gromadzenie odpadów 
w pojemnikach lub workach określonych w § 6 ust. 1 oraz do zawarcia indywidualnej umowy na korzystanie 
z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Oświęcim.

§ 13. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze 
zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika 
bezodpływowego, gwarantując zapewnienie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości zużywanej  
na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiornika bezodpływowego.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych pochodzących 
z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością  wynikającą z dokumentacji technicznej 
oczyszczalni.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 - 3, nie dotyczą właścicieli nieruchomości, których budynki 
przyłączone są do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 14. 

1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych.

2. Na terenach z zabudową jednorodzinną zaleca się zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 15. 

1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona 
i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za 
agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod tym warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a jego 
właściciel lub opiekun jest w stanie zapewnić sprawowanie kontroli nad jego zachowaniem.
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§ 16. 

1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być 
wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

2. Obowiązek, określony w ust. 1, nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących 
osób niepełnosprawnych.

§ 17. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych 
zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie 
działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 18. 

Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 19. 

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolnej pod 
następującymi warunkami:

1) nieruchomość musi posiadać budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt, spełniające 
wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

2) posiadacz nieruchomości musi zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających, w związku z hodowlą 
odpadów i nieczystości, w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu,

3) posiadacz nieruchomości nie może dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości własnej oraz 
nieruchomości sąsiednich,

4) posiadacz nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-
epidemiologicznych.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar Gminy Oświęcim.

2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku w okresie wiosennym – w miesiącach kwiecień- maj, 
i jesiennym- w miesiącach październik - listopad oraz w przypadku pojawienia się gryzoni lub pogarszaniu się 
stanu sanitarno-epidemiologicznego, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3. Termin i sposób przeprowadzenia  deratyzacji zostanie każdorazowo podany do publicznej wiadomości 
w formie obwieszczenia.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

§ 21. 

1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny, na 
zasadach określonych w art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 3167



2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia.

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz inne 
właściwe przepisy.

§ 22. 

Obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Bernardyna Bryzek
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