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Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza
 

Data utworzenia 2020-01-16 

Numer aktu 8 

Akt prawa miejscowego TAK 

Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Brak danych

 

UCHWAŁA NR XVI/144/2020
RADY GMINY KONIUSZA

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 4 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), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koniusza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2016 roku r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Koniusza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Nogieć

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Gminy Koniusza
z dnia 16 stycznia 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koniusza

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koniusza określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Koniusza.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010  z późn.zm),

2) Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010  z późn.zm),

3) Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U.2019.1403 z późn.zm),

4) Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art.3 ust.1 pkt.1 i 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. 2019.701 z późn.zm),

5) Odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U.2019.1403  z późn.zm),

6) Sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć sprzęt, o którym mowa w art. 4 pkt 14, 24 i 25 ustawy z dnia 22 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U.2019.1895  z późn.zm.),

7) Selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U.2019.701  z poźn.zm.)
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8) Nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010  z późn.zm),

9) Zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010  z późn.zm),

10) Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz.U.2019.122  z późn. zm.),

11) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.U.2019.122  z późn. zm.),

12) Psach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć rasy psów uznawanych za agresywne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz.U.2003.77.687)

13) Cmentarzach – należy przez to rozumieć teren, na którym prowadzona jest działalność w zakresie

chowania zmarłych zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.  Dz.U.2019.1473 t.j.  z późn. zm.),

14) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koniusza.

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na

ich terenie poprzez wydzielenie następujących frakcji odpadów:

1) papieru i tektury, a w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, katalogów,

zeszytów, książek, wolnych od zszywek i innych części metalowych,

2) szkła, a w szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików i innych, stłuczek szklanych wolnych od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń
z tworzyw sztucznych,

3) tworzywa sztucznego, a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach, butelek po płynach do prania i mycia, opakowań
po artykułach spożywczych i kosmetykach,

4) opakowań wielomateriałowych, a w szczególności opakowań po sokach i mleku typu Tetra – Pack,

5) metali, a w szczególności opakowań aluminiowych, opakowań ze stali,

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, kuchenek gazowych, pralek,

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności dywanów, wykładzin, wózków dziecięcych,

10) tekstyliów, a w szczególności odzieży, tkanin, wełny,

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, stolarki okiennej i drzwiowej,

11) zużytych opon,

12) żużli i popiołów,

13) odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów,
chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farb, rozpuszczalników.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą niezwłocznie po ich powstaniu.

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

4. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w miejscu powstania odpadów (u źródła) .

5. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny należy stosować oddzielne pojemniki lub worki dla następujących frakcji odpadów:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające z wyselekcjonowania pozostałej frakcji po selecji,

b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość papieru i/lub tektury w masie opakowania jest
większa niż pozostałych materiałów

c) metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość aluminium, stali, w tym blachy
stalowej, w masie opakowania jest większa niż pozostałych materiałów,

d) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość tworzyw sztucznych w masie
opakowania jest większa niż pozostałych materiałów,

e) szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość szkła w masie opakowania jest większa niż pozostałych materiałów,

f) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

6. Przeterminowane leki należy umieszczać wyłącznie w aptekach lub punktach do tego wyznaczonych. Aktualny wykaz aptek lub punktów znajduje się
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

7. Przekazaniu podlegają wyłącznie leki i chemikalia. Papierowe opakowania oraz papierowe ulotki
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informacyjne należy dołączyć do „makulatury”.

8. Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. po środkach ochrony
roślin), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodów osobowych należy gromadzić, a następnie przekazać przedsiębiorcy
świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów bądź przedsiębiorcy, który dany produkt wprowadził w obieg sprzedaży.

9. Zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, zużyte opony winno się w pierwszej kolejności przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż lub montaż tych
produktów, stacji obsługi pojazdów, itp. a następnie do punktów selektywnej zbiórki.

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy

przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub punktu PSZOK. Aktualny wykaz tych punktów znajduje się
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej w ramach
tzw. „wystawki”. Termin wystawki podlega ogłoszeniu sposobem zwyczajowym. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe
należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich
odbioru nie wcześniej niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Częstszy odbiór tych odpadów może się odbywać na  indywidualnie
zgłoszenie właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą.

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić na terenie nieruchomości w wyznaczonym miejscu lub do pojemników dostarczanych
doraźnie, a następnie przekazać przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów.

13. Dopuszcza się aby posiadacz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazał je w celu ich odzysku.

14. Właściciel nieruchomości, na terenie której powstają odpady mokre, roślinne powstające             w wyniku pielęgnacji zieleni, zobowiązany jest do ich
selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub zbierać              
i gromadzić w przydomowych kompostownikach (w sposób nieuciążliwy dla środowiska i użytkowników sąsiednich nieruchomości) lub wykorzystać do
skarmiania zwierząt domowych.

15. Niezależnie od zapisów punktu od 6 do punktu 14, odpady zebrane selektywnie można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Dotyczy to również odpadów BIO, które nie są kompostowane i nie pochodzą z produkcji roślinnej jeśli nieruchomość nie jest
wyposażona w przydomowy kompostownik.

16. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowo-usługowa zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki
do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem oraz do utrzymania
czystości i porządku, w tym zmywania chodnika w razie potrzeby, na terenie przylegającym do obiektu.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być
realizowany poprzez usunięcie z miejsca nie powodując zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów, w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, przy czym
inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach.

2. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię w taki sposób by

stwarzało to zagrożenie bądź utrudniało pojazdom poruszanie się jezdnią.

3. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z jezdni na chodniki w taki sposób by stwarzało to zagrożenie i utrudniało
poruszanie się chodnikiem.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że odbywa się na utwardzonych częściach nieruchomości,
a powstałe ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania takich ścieków do ziemi lub zbiorników wodnych jak
również do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się jeżeli:

1) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

2) nie powoduje zanieczyszczenia wód, gleby, dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej,

3) powstające odpady gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§ 5. 1. Mycie warzyw i owoców poza przystosowanymi to tego urządzeniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że odbywa
się na utwardzonych częściach nieruchomości, a powstałe ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub będą poddawane dalszemu
procesowi oczyszczania. Zabrania się odprowadzania takich ścieków do ziemi lub zbiorników wodnych (chyba że właściciel nieruchomości posiada
pozwolenie wymagane odrębnymi przepisami), jak również do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, chyba że właściciel posiada odpowiednią umowę
z przedsiębiorstwem przyjmującym ścieki.

2. Mycie warzyw i owoców poza przystosowanymi to tego urządzeniami może odbywać się jeżeli:

1) nie powoduje zanieczyszczenia wód, gleby, dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej,

2) powstające odpady gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz

drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych:



a) wykonane z tworzywa sztucznego pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l,

b) kontenery – do selektywnego zbierania odpadów,

c) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l,

d) worki typu „big-bag”,

e) worki z tworzyw sztucznych lub materiałów ulegających biodegradacji – do selektywnego zbierania

odpadów.

2. Pojemniki powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać

wymagania Polskich Norm, zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady, posiadać
szczelne zamknięcia zabezpieczające: przed rozwiewaniem odpadów, roznoszeniem przez zwierzęta, wydostawaniem się odorów oraz niekorzystnym
działaniem warunków atmosferycznych.

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości po wysegregowaniu odpadów komunalnych
(zmieszanych):

a) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych

i wielorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

- nie więcej niż 2 osoby – 60 l

- powyżej 2 i nie więcej niż 4 osoby – 120 l

- powyżej 4 i nie więcej niż 8 osób – 240 l

- powyżej 8 i nie więcej niż 12 osób – 360 l

- powyżej 12 i nie więcej niż 15 osób – 480 l

- powyżej 15 osób pojemniki typu KP-7 – 7 000 l

b) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej,– 40 l

miesięcznie na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na obiekt,

c) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 10 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia, słuchacza i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności minimalnej 120 l na obiekt,

d) dla obiektów handlowych – 60 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden worek o pojemności minimalnej 60 l na
obiekt,

e) dla lokali gastronomicznych – 40 l miesięcznie na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na
obiekt,

f) dla internatów, pensjonatów, domów pomocy społecznej oraz innych placówek, zakładów, jednostek przeznaczonych do całodobowego pobytu
osób, w rozumieniu przepisów odrębnych – 60 l miesięcznie na każde łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l na
obiekt,

g) dla cmentarzy – 15 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni, na której znajdują się groby, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności
minimalnej 120 l na obiekt,

h) dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy i wiece, zgromadzenia publiczne, z wyłączeniem imprez masowych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn.zm.) – 1 l na osobę uczestniczącą w imprezie,
wiecu, zgromadzeniu publicznym, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l lub 1 worek o pojemności minimalnej 80 l na:

- każde 100 osób uczestniczących w imprezie, wiecu, zgromadzeniu trwających nie dłużej niż 4 godziny;

- każde 50 osób uczestniczących w imprezie, wiecu, zgromadzeniu trwających dłużej niż 4 godziny.

i) w przypadku, gdy w obiektach i na terenie, o których mowa w ppkt b-h jest prowadzona sprzedaż artykułów spożywczych należy dodatkowo, na
zewnątrz obiektu, ustawić kosze na śmieci.

2. Ustala się, że do zbierania w sposób selektywny odpadów wymienionych służą worki o pojemności

co najmniej 80 l.

3. Pojemniki i worki o których mowa w ust. 1 i 2, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm).
Miejsca gromadzenia  odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych:

a) w terenie zabudowanym – kosze uliczne 50 l, usytuowane co najmniej 200 m od kolejnego urządzenia,

b) w terenie niezabudowanym – kosze uliczne 35 l, usytuowane co najmniej 10 km od kolejnego urządzenia.

2. Kosze uliczne należy umieszczać w sąsiedztwie przejść dla pieszych i na przystankach.

§ 9. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie

technicznym i sanitarnym, w szczególności poprzez naprawę ich szczelności oraz dezynfekcję i dezynsekcję.



2. Pojemność i liczba pojemników powinna zapewnić ich nie przepełnianie oraz utrzymanie czystości

i porządku wokół nich.

4. Przy ustalaniu pojemności i liczby pojemników należy uwzględnić częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych określone
w Regulaminie.

§ 10. 1 Bioodpady stanowiące odpady komunalne można składować we własnym kompostowniku, na terenie własnej nieruchomości.

2. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego
obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów
(głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych,

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp
powietrza do warstw kompostu lub, 3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp
powietrza.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenunieruchomości oraz z terenów

przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy prowadzić w sposób

systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez

umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.

3. Udostępnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów następuje poprzez ich
wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz
z nieruchomości które są wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy:

a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów, będą odbierane z terenu
nieruchomości:

- w okresie od kwietnia do października: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

- w pozostałych miesiącach (w okresie od listopada do marca) odbiór tych odpadów będzie następował nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów - będą odbierane z terenu nieruchomości
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Ponadto istnieje możliwość przekazania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w miarę
potrzeb,

c) odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8-13 należy usuwać z terenu nieruchomości
i przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miarę potrzeb,

d) z nieruchomości, które zadeklarowały, iż stosują kompostowniki odpady BIO nie będą odbierane,

f) przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów - na bieżąco,

g) przeterminowanych chemikaliów, opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych (np. po środkach
ochrony roślin), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 2 razy w roku,

h) odpadów remontowo-budowlanych – co najmniej 1 raz w roku.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,

zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników do gromadzenia
odpadów, jednak nie rzadziej niż:

a) 1 raz w miesiącu - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałości frakcji po segregacji jak w pkt.1

b) 1 raz w miesiącu - odpady przeznaczone do recyklingu lub ponownego użycia wymienione

d) 2 razy w roku - przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. po środkach ochrony roślin), zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, zużyte opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie rzadziej jednak niż:

a) 1 do 2 razy w roku ( w zależności od technologii) – w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków,

b) min. 2 razy w roku – przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo).



4. Przy ustalaniu częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

przyjmuje się zużycie wody według wodomierza lub w przypadku jego braku - według norm zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70 z późn.zm).

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 13. 1. Wymagania dotyczące gospodarki odpadami w Województwie Małopolskim zostały określone w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Małopolskiego.

2. Celem osiągnięcia wymagań określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wprowadza się następujące kierunki działań w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy:

1) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów;

2) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki
odpadami komunalnymi;

3) wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

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

2. Wyprowadzanie zwierząt domowych w miejsca przeznaczone do wspólnego użytku możliwe jest pod następującymi warunkami:

a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras dużych

i olbrzymich lub uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy

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

c) pkt. a i b stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

§ 15. 1. Zabronione jest pozostawianie zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia bez dozoru, jeżeli nie są one należycie
uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się ich na zewnątrz.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki

wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego usunięcia

zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

zobowiązane są do:

a) spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami,

b) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

c) gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich odpadów i nieczystości tak, aby nie zanieczyszczać
terenu nieruchomości, na której są utrzymywane lub terenu nieruchomości sąsiednich, a także aby nie przenikały do wód powierzchniowych lub
podziemnych,

d) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomość sąsiednią takich uciążliwości jak hałas i odór.

2. Osoby utrzymujące pszczoły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane są do:

a) ustawiania uli z pszczołami w odległości co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej oraz budynków mieszkalnych, inwentarskich
i gospodarczych, podwórza, ogrodu znajdujących się na terenie innych nieruchomości,

b) jeżeli zachowanie odległości 10 m od otoczenia wskazanego w pkt. a nie jest możliwe – dopuszcza się ustawienie uli w odległości od 3 do 10 m pod
warunkiem oddzielenia ich od otoczenia stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy, budynek, itp) o wysokości co najmniej 2 m,

c) ustawiania uli w odległości co najmniej 100 m od budynków użyteczności publicznej,

d) oznaczenia obszaru pasieczyska stacjonarnego poprzez umieszczenie tablicy „Uwaga – pszczoły!”

3) . Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach i w nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego, wyłączonych
z produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych wielolokalowych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane położone na terenie gminy

Koniusza.



2. Deratyzacja na terenie całej gminy winna być przeprowadzana w każdym roku w terminach:

a) od 15 marca do 15 kwietnia

b) od 15 października do 15 listopada.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 18. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków
określonych Regulaminem podlega karze grzywny.
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