
UCHWAŁA NR XXVI/209/17
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – 
Sidzina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej, Rada Gminy Bystra – Sidzina 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra – Sidzina.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bystra-Sidzina Nr XX/145/16 z dnia 20 października 2016r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Bystra-Sidzina

Jan Motor
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BYSTRA – SIDZINA  

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Bystra – 
Sidzina dotyczące: 

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
obejmujących: 
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny 
sposób 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, 

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

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczenia 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. 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 w zakresie 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 II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

§2 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości. 
2. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie lub przyjmowanie przez gminny punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących odpadów komunalnych: 
a) papieru i tektury,  
b) szkła, 
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c) tworzyw sztucznych, 
d) metali, 
e) przeterminowanych leków i chemikaliów,  
f) zużytych baterii i akumulatorów, 
g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
i) zużytych opon, 
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
k) odpadów ulegających biodegradacji  
l) opakowań wielomateriałowych, 
m) innych odpadów, które mogą zawierać substancje niebezpieczne, wydzielone ze 

strumienia odpadów komunalnych.  
3. Do odpadów niebezpiecznych zalicza się w szczególności:  

a) chemikalia takie jak: niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, 
alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin (pestycydy, insektycydy, 
herbicydy) oraz opakowania po tych środkach, aerozole i opakowania po aerozolach, 

b) przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, 
c) zużyte baterie, w tym alkaliczne, 
d) inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć (jak 

termometry). 
 

§3 
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości; śnieg i lód oraz błoto pośniegowe należy pryzmować przy 
krawężniku w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń dotyczy również części 
nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, a w szczególności podwórzy, przejść, 
bram. 

3. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych.  

§4 
1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami na potrzeby własne: 

a)  na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego pod warunkiem, że 
wykonywane jest to na utwardzonej części przy pomocy środków przeznaczonych do 
mycia pojazdów nie zawierających substancji niebezpiecznych dla środowiska, a 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w zbiornikach 
bezodpływowych;  w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio 
odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu; 

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych 
i specjalnie oznaczonych.  

2. Dokonywanie drobnych napraw na potrzeby własne, a więc wymiana kół, świec 
zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza 
warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości dozwolone są pod warunkiem, że nie 
są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady nie zanieczyszczają 
środowiska i gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych.  
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§ 5 
1. Właściciele nieruchomości mogą wykorzystywać odpady na własne potrzeby, o ile nie 

sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności następujących kategorii 
odpadów: 
a)  gałęzie, drewno, tarcica, kora, papier, tektura – które można spalać w instalacjach 

grzewczych, o ile nie są zanieczyszczone substancjami szkodliwymi dla środowiska, 
b) odpady ulegające biodegradacji – które mogą być wykorzystywane w gospodarstwie lub 

kompostowane na własne potrzeby, w sposób nie stanowiący uciążliwości. Właściciel 
nieruchomości, aby móc prowadzić zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, 
ma obowiązek wykazać go w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi podając jego pojemność. 

2. Czysty gruz (betonowy, ceglany) z remontów, budów, rozbiórek, jak również ziemia, żwir, 
kamienie mogą podlegać zagospodarowaniu na własne potrzeby, lub wykorzystaniu w 
uzgodnieniu z właściwymi organami w szczególności do: naprawy gminnych dróg, 
wyrównywania placów, podnoszenia terenu, w sposób zgodny z wymogami ochrony 
środowiska i nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 6 
Jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują odrębne zasady gromadzenia i 
pozbywania się poszczególnych rodzajów lub kategorii odpadów komunalnych (w szczególności 
odpadów niebezpiecznych), w tym możliwość lub obowiązek przekazywania określonych odpadów 
podmiotom gospodarczym lub innym punktom odbioru, w pierwszej kolejności należy postępować 
zgodnie z tymi przepisami. Dotyczy to w szczególności następujących odpadów: 

a) niewykorzystane środki ochrony roślin i opakowania po nich, które należy oddawać do 
punktów sprzedaży, w których zostały nabyte, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który należy oddawać do punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży detalicznej i 
hurtowej tego sprzętu (przy zakupie nowego), 

c) odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest – które należy oddawać specjalistycznej 
firmie, posiadającej zezwolenie na odbiór i transport tego typu odpadów, 

d) zużyte akumulatory, zużyte oleje i opony należy przekazywać podmiotom gospodarczym 
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej, 

e) niewykorzystane leki i opakowania po nich – które należy oddawać do funkcjonujących 
punktów ich zbierania, w tym do aptek prowadzących zbiórkę tych leków. 

 
 

Rozdział III 
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 

Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki i/lub worki o 
następujących ujednoliconych kolorach: 
a) niebieskie z przeznaczeniem na frakcję odpadów obejmującą papier, w skład której wchodzą 

odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z 
tektury – oznaczone napisem „Papier”;  
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b) zielone z przeznaczeniem na frakcję odpadów obejmującą szkło, w skład której wchodzą 
odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – oznaczone napisem „Szkło”; 

c) żółte z przeznaczeniem na frakcję odpadów obejmującą metale i tworzywa sztuczne, w skład 
których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe – oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

d) brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji – oznaczone napisem „Bio”; 
e) czarne z przeznaczeniem na pozostałe drobne odpady komunalne. 

 
§ 8 

Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć oraz 
opatrzyć nalepką z nadrukiem zawierającym dane, w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela 
nieruchomości, pobraną w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina ; odpady te są następnie ważone/liczone 
według liczby worków, a ich waga/ilość jest rejestrowana na indywidualnych kontach rozliczeniowych 
celem zgodnego z zapisami ustawy różnicowania wysokości opłat za odpady przekazane jako 
zmieszane i selektywnie zebrane. 

 
§ 9 

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) powstające na terenie nieruchomości winny być 
gromadzone w znormalizowanych pojemnikach o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz w 
wypadku zestawów do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznej od 800 l 
do 1500 l, a także kontenery o pojemności 2-10 m3 dla odpadów remontowych i budowlanych.  

§ 10 
1. Ilość worków i pojemników na odpady dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oblicza się w oparciu o wskaźniki wytwarzania odpadów oszacowane na podstawie badań 
ilości wytwarzanych odpadów, liczby osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z 
wypełnioną deklaracją oraz częstość odbierania odpadów odrębnie dla każdego z rodzajów 
zabudowy, a więc zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej i rekreacyjnej, w podziale na 
ogrzewaną gazem i paliwami stałymi. 

2. Ilość worków i pojemników na odpady dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, oblicza się w oparciu o wskaźniki wytwarzania odpadów oszacowane na 
podstawie badań ilości wytwarzanych odpadów oraz zapisy deklaracji. 

 
§ 11 

1. W zależności od zróżnicowanej ilości i morfologii odpadów wytwarzanych przez 
mieszkańców, ustala się, iż: 
a) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej gazem mają obowiązek dysponować 60 l 

pojemnikiem na osobę,  
b) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek 

dysponować dwoma pojemnikami – na niesegregowane odpady komunalne oraz żużle i 
popioły komunalne o łącznej pojemności 80 l na osobę, 

c) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej gazem mają obowiązek dysponować 60 
l pojemnikiem na osobę,  

d) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek 
dysponować dwoma pojemnikami – na niesegregowane odpady komunalne oraz żużle i 
popioły komunalne o łącznej pojemności 80 l na osobę, 

e) właściciele nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych 
mają obowiązek dysponować dwoma pojemnikami – na niesegregowane odpady 
komunalne oraz żużle i popioły komunalne, o łącznej pojemności 80 l na osobę, 
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f) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają 
obowiązek dysponować dwoma pojemnikami – na niesegregowane odpady komunalne 
oraz żużle i popioły komunalne  o łącznej pojemności 80 l na osobę.  

2. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych aniżeli przewiduje 
regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane 
odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez przedsiębiorcę, który odbiera odpady na 
mocy umowy podpisanej z gminą. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne 
są nań wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący 
instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są 
dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając 
następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru: 
a) minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l w wypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej na każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 
komunalne; 

b) dla  budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi 
niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub 
odwiedzającego; 

c)  dla szkół wszelkiego typu– 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika; 
d) dla żłobków i przedszkoli –5 l na każde dziecko i pracownika; 
e) dla lokali handlowych –30 l na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 110 l na lokal; 
f) dla punktów handlowych poza lokalem –30 l na każdego zatrudnionego, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt; 
g) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc 

w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 l; 

h) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
110 l; 

i) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 
biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników; 

j) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko; 
k) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 

października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem; 
l) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych – 

przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej; 
m) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane 

jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na 
odpady. 

 
§ 12 

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego: 
1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach - kosze 

uliczne o pojemności od 10 l do 60 l wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania 
odpadów wodami opadowymi; na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, 
a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 

2. przed szkołami, domami rekolekcyjnymi, domami wczasów – pojemniki o pojemności od 800 l do 
1500 l lub kontenery o pojemności od 4,5m3 do 6,5 m3. 

§ 13 
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Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o 
to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 
110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 
osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy 
liczbę tę należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania 
imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na 
dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich. 
 
 
 

§ 14 
1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu 

wyodrębnionym dostępnym zarówno dla ich użytkowników, jak też dla pracowników 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów, w sposób nie 
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób 
trzecich oraz nie naruszający przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn zm.).  

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

 
§ 15 

1. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego 
popiołu, oraz odpadów innych niż komunalne w szczególności odpadów pochodzących z 
działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów. 
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury 

opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać: 
a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu,  
b) kalki technicznej,  
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. 

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie 
opakowaniowego nie wolno wrzucać: 
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), 
b) luster, 
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 
e) szyb samochodowych. 

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metali 
nie wolno wrzucać: 
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 
b) nie umytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i 

lakierach, 
c) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. 
d) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą; 

6. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i 
odpady zielone. 
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7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia 
bytowego. 

 
§ 16 

1. Komunalne odpady niebezpieczne należy gromadzić oddzielnie, zachowując je w 
oryginalnych opakowaniach, lub innych opakowaniach zabezpieczających środowisko przed 
oddziaływaniem tych odpadów. 

2. Odpady niebezpieczne należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed dostępem 
osób postronnych, w szczególności dzieci. 

 
 
 
 

§ 17 
1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy przetrzymywać do czasu odbioru w 

sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 
2.  Gruz budowlany należy przetrzymywać do czasu odbioru lub wykorzystania w sposób nie 

powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przetrzymywać do czasu odbioru w budynku 

znajdującym się na terenie nieruchomości. 
 

§ 18 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażania nieruchomości w pojemniki 

służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady komunalne może dostarczyć 
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na zasadach określonych w odrębnej uchwale 
określającej dodatkowe usługi świadczone przez gminę lub w umowie zawartej z 
przedsiębiorcą. 

3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów są bez dodatkowych opłat dostarczane właścicielom 
nieruchomości raz w miesiącu przez przedsiębiorcę, z którym gmina podpisała umowę na 
odbiór odpadów komunalnych. 

 
§ 19 

Pojemniki na odpady komunalne muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 
sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.) oraz 
spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 
219, poz. 1858). 
 
 

Rozdział IV. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

 
§20 

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub zbiorników z oczyszczalni przydomowych 
odbywa się na podstawie umowy zawartej między właścicielem nieruchomości a 
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przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania przez okres dwóch lat 
dokumentów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorstw wywozowych w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   

3. Ustala się następującą częstość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
osadników oczyszczalni przydomowych: 
a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym 
właściciel podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od 
złożenia; 

b) częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich 
pojemności; 

c) częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

 
 
 

§ 21 
1. Ustala się następującą częstość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
b) zbierane selektywnie: papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła  i odpadów 

biodegradowalnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
c) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej raz w roku; 

2. Opróżnianie koszy ulicznych oraz parków, przystanków i peronów następuje dwa razy w 
tygodniu. 

  
  § 22 

1. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane 
są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie 
określonym harmonogramem odbioru odpadów wystawić je przed wejście na teren 
nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach 
górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko 
nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, 
jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego 
przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy. 

2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez 
przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych 
miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. 

3. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie 
przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, przyjmowane są 
przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów. Do punktu odpady należy dowieźć 
własnym transportem, informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego 
funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: www.bystra-sidzina.pl. 

 
Rozdział V 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
 

§23 
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1. Zorganizowany przez gminę system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniać ma 
w szczególności: 
a) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 

mieszkańców najpóźniej do 2015 roku; 
b) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej 

do 2015 roku; 
c)  zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, tak aby nie było składowanych w 2013 roku więcej niż 50%, a w 
2020 roku więcej niż 35%; 

d) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych 
odpadów do końca 2014 roku; 

e) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, 
przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw 
domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do 
odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 roku; 

2. Gmina prowadzi ciągłe działania, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, głównie poprzez: 
a) akcje edukacyjne w postaci organizowania tematycznych spotkań, szkoleń, konkursów; 
b) propagowanie informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami poprzez stronę 

internetową, poprzez ulotki, prasę lokalną. 
3. Zebrane odpady komunalne powinny być zagospodarowane zgodnie z ustaleniami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 
 

Rozdział VI 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED 

ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

 
§24 

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 także pełną 
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 
 

§25 
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad 

tymi zwierzętami.  
 

§26 
1. Wyprowadzanie psa w miejsce publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących 

warunków: 
a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras 

dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób 
agresywny – na smyczy i w kagańcu, 

b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w 
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość 
sprawowania bezpośredniej kontroli jego zachowania. 

2. Warunki wyprowadzania psów w miejsca publiczne zawarte w pkt 1 stosuje się odpowiednio 
do innych zwierząt, mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.  
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3. Posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
wymaga uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Bystra – Sidzina.  

4. Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do stworzenia warunków, zapobiegających 
niekontrolowanemu wydostawaniu się psa poza teren własnej nieruchomości. 

5. Nieruchomości pilnowane przez psy, w szczególności przez psy niebezpieczne, powinny być 
oznakowane odpowiednimi tablicami oraz zabezpieczone przed zagrożeniem ataku psa na 
osoby wchodzące na nieruchomość. 

6. Osoby utrzymujące psy winny poddawać je okresowym szczepieniom ochronnym na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

 
§27 

1. Zabronione jest: 
a) 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, 

b) wpuszczanie psów do piaskownic i placów zabaw dla dzieci, 
c) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, 

lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych 
obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz. 

2. Zakaz określony w pkt 1 lit. c nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych. 
 

§28 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego 
użytku. 
 

§29 
Padłe zwierzęta domowe i gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w tym zakresie.  
 

Rozdział VII 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH 
 

§30 
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dozwolone w budynkach lub pomieszczeniach 

gospodarskich przeznaczonych do tego celu, spełniających wymogi zawarte w przepisach 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w przepisach wykonawczych oraz w 
zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami: 

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 
wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną 
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są: 
a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 
b) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, a także nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości i 
nieruchomości sąsiednich oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

Id: 0A935744-1F5E-45AA-A858-985A5D04141C. Podpisany Strona 10



10 

 

c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 
dwa razy do roku – wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony; 

d) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

 
Rozdział VIII 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA 
 

§31 
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 miarę potrzeby. 
 
 

§ 32 
W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt Gminy Bystra- 
Sidzina określi, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary 
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia. 
 

§ 33 
Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciąża się właścicieli nieruchomości. 

Rozdział IX 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy 
Bystra - Sidzina poprzez działania uprawnionych pracowników urzędu gminy. 
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