
 

 

UCHWAŁA NR XXX /207/2017 
RADY GMINY SZCZUROWA 

z dnia 24 października 2017 roku 

w sprawie: uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku              

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 4 ustawy z dnia                      

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, 

Rada Gminy Szczurowa uchwala,   
co następuje: 

§ 1. Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”, który określa 

zasady utrzymania czystości i porządku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca  2016 roku (Dz. Urz. 

Woj. Małopol. z 2016 r. poz. 3710) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Szczurowa”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa, w Sołectwach, na stronie 

internetowej Gminy oraz BIP.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Kazimierz Tyrcha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 października 2017 r.

Poz. 6708



Załącznik do Uchwały Nr XXX / 207 / 2017 

Rady Gminy Szczurowa 

z dnia 24 października 2017 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZCZUROWA. 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa, 
w szczególności dotyczące: 

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

a) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienia przyjmowania odpadów komunalnych przez 

punkt selektywnego zbierania, tzw. PSZOK, jak również zapewnienia w inny sposób przyjmowania co 

najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 

zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 a ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w tym w szczególności następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła,  opakowań wielomateriałowych; 

b) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym 

odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych; 

c) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania powstających 

w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje 

odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, 

tekstyliów oraz powstających 

w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin; 

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

publicznego; 

e) mycia i naprawy pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

f) sposobu postępowania z zużytymi bateriami, akumulatorami i chemikaliami oraz  przeterminowanymi  lekami. 

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów          komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków   rozmieszczania tych                   pojemników 

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,  porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach; 

b) 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. wymagań innych niż wskazane w pkt 1- 3, a 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 w stosunku do utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym także dotyczące zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach. 

7. wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej                   przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
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1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289);  

2. Odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot należący do jednej  

z kategorii, określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923), wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do ich pozbycia się jest 

obowiązany (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach);  

3. Nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.):     

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu 

na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na: 

- nieruchomości rolne, 

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę; 

b) nieruchomości budynkowe, 

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe). 

4. Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,               użytkowników 

wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami zgodnie 

z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości  

i porządku. 

5 . Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku (definicja odpowiada definicji zawartej 

w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 

6. Zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół 

takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi (definicja odpowiada definicji zawartej w § 

3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 

7. Zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki 

wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej  

w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 

8. Budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony dla administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 

zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, 

obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji 

oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 

publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (definicja odpowiada definicji zawartej w § 3 pkt  

6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 

1422). 

9. Umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane 

z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości. 
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10. Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 (dalej: PGO ) należy 

przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami zawarty  

w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/809/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 

2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

11. Stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to              rozumieć 
stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Szczurowa Nr XXXI/256/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 844) podjętą na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k 

ust. 1 ustawy. 

12. Punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć punkty w znaczeniu ustalonym  

w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, dopuszcza się funkcjonowanie stacjonarnych i mobilnych punktów, punktem 

mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów. 

13. Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć 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 odpadów, która nie zmieniła 

w sposób znaczący ich właściwości zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach. 

14. Odpadach komunalnych suchych - rozumie się przez to szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe. 

15. Odpadach komunalnych mokrych – rozumie się przez to zmieszane odpady komunalne nie będące 

odpadami suchymi. 

16. Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

wymienionych w PGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, 
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do 

odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, 

których waga jednostkowa przekracza 50 kg;  

17. Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne,  odpady zielone, 

papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury oraz części z drewna, odpadów 

wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione  w PGO pośród 18 strumieni składających się na odpady 

komunalne;  

18. Kompostowniku - rozumie się przez to specjalną skrzynię lub miejsce służące do kompostowania                     

odpadów organicznych, których lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 poz. 1422) 

19. Odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru  i tektury, opakowania 

wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej 

i opakowania z aluminium, wymienione w PGO  pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne.  

20. Odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów 

pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których 

nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej.  

21. Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt    wymieniony            

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

 i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.),  pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych 

źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach. 
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22. Odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy  o 

odpadach, odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, a więc np.: baterie, 

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów 

mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po 

aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu. 

23. Nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo                     

w zbiornikach bezodpływowych. 

24. Zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia                     

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania. 

25. Stacjach zlewnych– należy przez to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach 

sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych 

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia. 

26. Oczyszczalniach ścieków – należy przez to rozumieć, instalacje lub zespół urządzeń  

i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych  

i komunalnych. 

27. Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów  komunalnych                   na 

terenie Gminy Szczurowa, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Szczurowa, dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, opracowywany 

przez przedsiębiorcę.  

28. Przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym 

w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia. 

29. Podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie 

wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która nie ma 

obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w sytuacji gdy gmina nie podjęła uchwały, 

o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany do rejestru działalności regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

30. Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 60) każde zwierzę utrzymywane lub 

przeznaczone do  utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej 

przyjemności i dla towarzystwa.  

31. Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane  w celach hodowlanych 

i produkcyjnych wskazane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29  czerwca 2007  

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tj.Dz.U.z 2007 r. nr 133 poz. 921 ze zm.). 

32. Poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji   kierowanych  do 
składowania (dalej – redukcja) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego 

rozporządzenia wykonawczego. 

33. Poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej –  odzysk) - należy 

rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego.  

34. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Szczurowa”. 

Rozdział 2. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKUNA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez:  
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1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, pojemniki służące 

do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników  w odpowiednim                                stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych,              

w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. 

3. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy 

w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości. 

4. Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej               od 

liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym  Regulaminie. 

5. Wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 

w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 

odrębnych lub przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej sanitarnej, jeżeli taka możliwość istnieje. 

6. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki 

i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystywać 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 200 o nawozach i nawożeniu (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 668 ze zm.). 

7. Uprzątanie z terenu nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 803 ze zm.) wraków pojazdów mechanicznych. 

8. Uprzątanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy 

nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 

służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (przy czym należy to realizować 
w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, 

śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości 

jezdnię. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego 

zastosowania. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest 

dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

9. Uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części           nieruchomości, 

realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. 

nr 74 poz. 836). 

10. Utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi 

w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz.U.z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), ani 

obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie 

wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą. 

11. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że powstające 

ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 

zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;w szczególności ścieki takie nie mogą być 
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

12. Drobne naprawy pojazdów samochodowych mogą być prowadzone poza warsztatami naprawczymi pod 

warunkiem, że nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy. 

13. Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa   rolnego w miejscach 

spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.  o nawozach i nawożeniu, czyli na podłożu 

utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchodyo pojemności umożliwiającej przechowywanie ich 

przez wymagany przepisami okres. 

14. Utrzymanie nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego 

(chodników, dróg) w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystanie z pasa drogowego. 

15. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości 

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie 
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z dnia 14 grudnia2012 r. o odpadach. 

§ 4. Obowiązki organizatora zgromadzenia:  

Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia 

o charakterze publicznym, wprowadza się obowiązek: zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz 

niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora 

zgromadzenia. 

§ 5. Na terenie gminy Szczurowa biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania 
się:  

1. Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także 

w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korka i kory oraz 

papieru i tektury, niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne 

z zasadami współżycia społecznego i innymi przepisami. 

2. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 

gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych 

właścicieli. 

3. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu instalacjami, czyli stacjami zlewnymi 

ścieków, oczyszczalniami ścieków. 

4. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych 

oraz indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości. 

5. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 

opadowych spływających z powierzchni nieruchomości. 

6. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu. 

7. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu. 

§ 6. Dopuszcza się zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów budowlanych                           

niezawierających frakcji niebezpiecznych lub przekazywanie ich innym osobom do                   wykorzystywania 

na własne potrzeby, do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg   po wcześniejszym uzgodnieniu 

z właścicielem lub zarządcą drogi. 

Rozdział 3. 
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

I ODBIERANIA ODPADÓW 

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów:  

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie 

pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Worki o prowadzenia selektywnej zbiórki może dostarczyć 
właścicielom nieruchomości przedsiębiorca. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki miejscach gromadzenia odpadów 

komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

3. Selektywnie zbiera się odpady komunalne z podziałem na: 

1) papier – w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury 

2) metale – w tym odpady opakowaniowe z metali 

3) tworzywa sztuczne – w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania 

wielomateriałowe 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 6708



4) szkło – w tym opakowania ze szkła 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

7) meble i odpady wielkogabarytowe 

8) odpady niebezpieczne i chemikalia 

9) opony od samochodów osobowych 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

11) zużyte baterie i akumulatory 

12) przeterminowane leki 

4. Odpady powstałe na nieruchomościach należy gromadzić odpowiednio w: 

1) pojemnikach lub workach koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczonych napisem „Papier” 

2) pojemnikach lub workach koloru żółtego z przeznaczeniem na odpady metali,w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 

3) pojemnikach lub workach koloru zielonego z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła, oznaczonych napisem „Szkło” 

4) w pojemnikach lub workach koloru brązowego z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczonych napisem „Bio” 

5. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem  w pojemnikach na 

odpady należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np. 

przeterminowanych leków,          chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych mokrych, odpadów komunalnych suchych, 

odpadów zielonych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 

6. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy poddać procesowi kompostowania 

z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia z przeznaczeniem 

do własnego wykorzystania kompostu. W przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu należy je 

gromadzić w pojemnikach lub workach. 

7. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,  wystawiane są przed 

nieruchomość w wyznaczony dzień. 

8. Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach 

handlowych, szkołach lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. 

9. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach na terenie 

Gminy Szczurowa lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia  odpadów komunalnych. 

10. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe niezawierające frakcji niebezpiecznych mogą być 
zagospodarowane we własnym zakresie lub przekazywane innym osobom do wykorzystywania na potrzeby 

własne np. do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub 

zarządcą drogi. W przypadku braku możliwości ich zagospodarowania na miejscu odpady te należy gromadzić 
w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku za dodatkową opłatą. 

11. We wszystkich rodzajach zabudowy obowiązkowe jest prowadzenie selektywnego zbierania 

powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych lekówi chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, 

oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, 

tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin. 
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12. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych 

z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem. 

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:  

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości, 

złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Częstotliwość opróżniania uzależniona jest 

od pojemności zbiornika i nie należy doprowadzać do jego przepełnienia. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 4. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH 
DO  UŻYTKU PUBLICZNEGO. 

§ 9. Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

wywozu odpadów, z częstotliwością wynikającą z pojemności urządzeń do zbierania odpadówi wymaganiami 

sanitarnymi. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1. Odpady komunalne mokre z nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej zgromadzone 

w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Odpady komunalne suche z nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej zgromadzone w workach, 

wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji – kompostowane na miejscu z zachowaniem sztuki 

ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia z przeznaczeniem do własnego wykorzystania 

kompostu lub gromadzone w podstawionych przez przedsiębiorcę pojemnikach lub workach i usuwane zgodnie 

z przyjętym harmonogramem. 

4. Meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - wystawione 

przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz na pół roku. 

5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. chemikalia) wystawione przez 

mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz na pół roku. 

6. Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach 

handlowych, szkołach, przedszkolach, budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy  Szczurowa. 

7. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych  w aptekach na terenie 

Gminy Szczurowa lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia  odpadów komunalnych. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać przedsiębiorcy sukcesywnie  w czasie prowadzenia 

prac remontowych i zaraz po ich zakończeniu lub gromadzić w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku 

za dodatkową opłatą. 

9. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku            publicznego 

należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania. 

10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnie terenu; 

pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. 

  

Rozdział 5. 
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH  POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM. 

§ 10.        
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1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki  przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych. 

2. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki może dostarczyć właścicielom nieruchomości przedsiębiorca. 

3. Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

4. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l, 

3) kontenery o pojemności od 2,5 m3do 10 m3, 

4) worki foliowe -  120 l; 

5. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów               komunalnych 

mokrych na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

1) Od 1 do 4 osób – 120 l 

2) Od 5 do10 osób – 240 l 

3) Od 11osób i więcej 4 x 120 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb. 

6. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być 
wyposażona nieruchomość niezamieszkała: 

1) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach 

i praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych 

i odpadów innych niż odpady komunalne, 

2) 25 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt, dla 

restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne, 

3) 30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od 

odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne, 

4) W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia mieszkalne i niemieszkalne właściciele 

nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych 

w gospodarstwie domowym, 

5) Odpady komunalne mokre należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub 

kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych. 

§ 11. 1. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, są przez 

właścicieli lub zarządzających obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie 

z następującymi zasadami: 

1) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości bliskiej wiacie 

przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, 

2) wielkość koszy ulicznych została określona w § 11 ust. 4 pkt 1 Regulaminu i uzależniona jest od 

nagromadzania się odpadów. 

§ 12. Właściciel nieruchomości zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z tych urządzeń, w taki sposób by opróżnienie było konieczne 

nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej 

oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości osób korzystających z tego urządzenia w sposób 

zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. 

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed 
ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  i technicznym:  
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1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno 

zewnętrznej jak i wewnątrz. 

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów. 

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony np. pozbawiony pokrywy. 

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich                  zamiatanie 

i uprzątanie. 

§ 14. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych 

 i gromadzenia nieczystości płynnych:  

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy 

§ 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym,                 

dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, 

gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcyw celu ich 

opróżnienia. 

§ 15. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego 

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

olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów  i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych 

aniżeli komunalne pochodzących  z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów. 

3. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 

ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpadyi odpady zielone 

z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów. 

Rozdział 6. 
OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI ICH NIEPRZESTRZEGANIA 

§ 16. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:  

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, 

obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 17.  Konsekwencje nie realizowania obowiązków:  

1. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia           nieruchomości 

w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do 

sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia  nieruchomości w zbiornik  bezodpływowy                lub wyposażenia 

nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby. W przypadku stwierdzenia 

nie wykonywania tych obowiązków Policja w zakresie swoich kompetencji ma prawo nałożyć mandat, zaś Wójt 

Gminy Szczurowa występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 

albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie.  Wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1201 ze zm.). 

2. Wójt Gminy Szczurowa dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli                  

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich 

nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru 

odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego 

tytułu opłat. 
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3. W przypadku stwierdzenia nie wykonywania obowiązków opisanych w pkt 2, Wójt Gminy  Szczurowa 

wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz 

sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom 

nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej 

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok 

następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania 

nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy 

obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1999 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). 

4. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o 

i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa. 

5. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat. 

Rozdział 7. 
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILOŚCI 
ODPADÓW WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANE SĄ 

PODMIOTY UPRAWNIONE 

§ 18.       

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

1. Objęcie z dniem 1 lipca 2013 roku wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 

odpadów komunalnych, w tym systemem selektywnego zbierania odpadów. 

2. Do dnia 16 lipca 2013 roku -  do nie więcej niż 50% a do 16 lipca 2020 roku -  do nie więcej niż 35% 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. 

§ 19. Podmioty uprawnione zobowiązane są w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów 

komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości 

odpadów odpowiadające wskaźnikom: 

1) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 

2014 r., 

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak 

papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego 

pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 

2020 roku. 

Rozdział 8. 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJACE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 20. 1. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości po sortowaniu oraz odpady zielone należy 

zagospodarowywać w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych wyznaczonych dla 

Regionu Małopolskiego, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 

Rozdział 9. 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU 
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ OSÓB 
UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE NA TERNACH WYŁĄCZONYCH 

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

§ 22.       
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Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1. W odniesieniu do psów: 

1) na terenie Gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi, a psa rasy uznawanej jako agresywną lub w inny 

sposób zagrażającego otoczeniu, z nałożonym kagańcem, 

2) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia   11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 ) 

i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia 

o przeprowadzonym szczepieniu, 

3) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Szczurowa na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie 

z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 77, poz. 687). 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

1) stały i skuteczny dozór, 

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,z wyłączeniem obiektów przeznaczonych 

dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 

korzystających z pomocy psów – przewodników, 

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz 

na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy, 

4) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 

w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 

i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 

ostrzeżeniem, 

5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 

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

§ 23. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej należy: 

1) zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny 

publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku, 

§ 24. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Gminy Szczurowa. 

§ 25. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:  

1. Osób posiadających zwierzęta. 

2. Zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego. 

3. Gminy w odniesieniu do pozostałych terenów. 

Rozdział 10. 
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

§ 26. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 

przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, 

 w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko  w miarę potrzeby.  
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§ 27. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy 

Szczurowa określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

§ 28. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 11. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

       

§ 29. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy 

Szczurowa. 

2. Za naruszenie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie przewiduje się kary grzywny wymierzone 

w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w ustawie. 
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