
UCHWAŁA NR XVI/185/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z dnia 15 marca 2019 roku, poz. 506 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 23 października 2019 roku, 
poz. 2010) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie przyjmuje się 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Kazimierz Stryczek
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Załącznik do uchwały Nr XVI/185/2019

Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 28 listopada 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice

Rozdział I.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§ 1. 

1.   Na terenie gminy Krzeszowice, wobec właścicieli nieruchomości, wprowadza się następujące 
wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, obejmujące prowadzenie 
selektywnego zbierania na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) szkła – razem szkła bezbarwnego oraz kolorowego;

3) tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem;

4) bioodpadów;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) zużytych opon;

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;

9) odzieży i tekstyliów;

10) zużytych baterii i akumulatorów;

11) przeterminowanych leków;

12) chemikaliów;

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

14) innych odpadów niebezpiecznych stanowiących odpady komunalne.

2. Warunkami uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny będzie:

1) odrębne gromadzenie odpadów wskazanych w § 1 ust. 1, tj. nieumieszczanie ich łącznie w pojemnikach na 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz

2) przekazanie do odbioru przynajmniej jednej frakcji odpadów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1) – 3), na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale, przedsiębiorcy odbierającemu odpady na terenie gminy 
Krzeszowice lub do PSZOK z częstotliwością minimalną 1 raz na kwartał.

3. W pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą znaleźć się odpady 
nadające się do recyklingu, ponownego użycia i odzysku oraz te, których nie można łączyć z innymi rodzajami 
odpadów: tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, 
odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży, które 
należy zbierać oddzielnie i zagospodarować w sposób zgodny z przepisami prawa.

4. Gromadzenie selektywnie zbieranych odpadów, w celu usprawnienia selektywnej ich zbiórki, odbywa się 
w pojemnikach i workach o następującej charakterystyce:
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1) w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, metal;

2) w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, szkło bezbarwne;

3) w kolorze niebieskim z napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier, tekturę; 

4) w kolorze brązowym z napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (bioodpady).

5. Selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są:

1) w zabudowie jednorodzinnej – w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę, odpady określone 
w ust. 1 pkt 1) - 3) oraz w workach zapewnionych przez właściciela nieruchomości – bioodpady; dopuszcza 
się użycie innych worków, niż dostarczone przez przedsiębiorcę, pod warunkiem ich czytelnego 
oznakowania nazwą frakcji znajdującej się w środku;

2) w zabudowie wielolokalowej – w pojemnikach dostarczonych przez przedsiębiorcę, odpady określone 
w ust. 1 pkt 1) - 3) oraz w pojemnikach, w które właściciel wyposażył nieruchomość w celu gromadzenia 
bioodpadów.

6. W pojemnikach i workach przeznaczonych do segregacji danej frakcji nie wolno umieszczać odpadów 
innych frakcji oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

7. Selektywnie zbierane odpady opakowaniowe, gromadzi się zgodnie z następującymi zasadami:

1) odpady opakowaniowe muszą być opróżnione;

2) odpady opakowaniowe, jeśli pozwalają na to ich właściwości, przed umieszczeniem w worku/pojemniku 
muszą być zgniecione, w celu zmniejszenia ich objętości;

3) butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane muszą być pozbawione nakrętek (odkręcone).

4) worki z selektywnie zgromadzonymi odpadami przekazywane do odbioru powinny być całkowicie 
wypełnione.

§ 2. 

1.   Ustala się następujące wymagania odnośnie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK): 

1) papier i tektura – przyjmowane luzem lub w dedykowanych workach;

2) szkło (razem szkło bezbarwne oraz kolorowe) – przyjmowane luzem lub w dedykowanych workach;

3) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem – przyjmowane w dedykowanych 
workach;

4) bioodpady – przyjmowane luzem lub w dedykowanych, foliowych lub biodegradowalnych workach 
o pojemności od 60 l do 120 l;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – przyjmowane luzem;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przyjmowany luzem; oddawane tego rodzaju odpady muszą być 
kompletne;

7) zużyte opony – przyjmowane luzem;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – co do zasady przyjmowane w workach 
lub pojemnikach, posortowane według rodzajów odpadów, z podziałem m.in. na:

a) gruz ceglany, betonowy oraz materiałów ceramicznych;

b) materiały izolacyjne – przyjmowane w workach;

c) szkło – przyjmowane w workach lub luzem;

d) inne odpady budowlane, z zastrzeżeniem, iż zdemontowane okna oraz drzwi muszą być dostarczone bez 
elementów szklanych;

9) odzież i tekstylia – przyjmowane w workach; z zastrzeżeniem, iż PSZOK przyjmuje wyłącznie odzież 
i tekstylia nadające się do ponownego użycia;
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10) zużyte baterie i akumulatory – przyjmowane w opakowaniu umożliwiającym umieszczenie ich 
w pojemniku zbiorczym;

11) przeterminowane leki – przyjmowane w opakowaniu umożliwiającym umieszczenie ich w pojemniku 
zbiorczym; posortowane na: aerozole, tabletki i syropy, inne;

12) chemikalia – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, 
zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich zgromadzonego;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych 
pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich zgromadzonego;

14) inne odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, 
nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju 
odpadu w nich zgromadzonego.

2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być podzielone na przyjmowane frakcje (odpady nie mogą być 
zmieszane), tak by była możliwość ich umieszczenia w odpowiednich pojemnikach/kontenerach.

3. Odpady opakowaniowe, a także wielkogabarytowe muszą być pozbawione zawartości oraz, jeśli 
pozwalają na to właściwości odpadów, należy zmniejszyć ich objętość.

§ 3. 

1.   Na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się 
unieszkodliwianie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, poprzez ich kompostowanie 
w kompostownikach przydomowych.

2. Ustala się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) kompostowanie bioodpadów musi odbywać się na nieruchomości, do której właściciel nieruchomości 
posiada tytuł prawny;

2) lokalizacja kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości powinna spełniać wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących 
wytworzone bioodpady – pod warunkiem zawarcia takiej informacji w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka 
na te odpady.

Rozdział II.
Pozostałe szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice

§ 4. 

1.   Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na części nieruchomości służących 
do użytku publicznego:

1) w okresie zimowym poprzez odśnieżanie, uprzątnięcie śniegu i lodu oraz odgarnięcie go w miejsce 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) w okresie bezśnieżnym poprzez sprzątanie zanieczyszczeń tj. piasku, błota, liści i innych odpadów 
oraz gromadzenie ich w miejscu i w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 5. 

1.    Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można wykonywać pod warunkiem, że:

1) odbywa się to na utwardzonej, szczelnej nawierzchni w granicach nieruchomości, z użyciem środków 
ulegających biodegradacji,
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2) powstające ścieki odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji lub gromadzone są w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 
wód ani do ziemi.

2. Prowadzenie drobnych napraw pojazdów samochodowych na użytek własny może być wykonywane na 
terenie nieruchomości tylko za zgodą jej właściciela i tylko wtedy, gdy:

1) związane jest z ich bieżącą eksploatacją (np.: wymiana kół, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje), 
z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych,

2) odpady powstające podczas napraw nie są mieszane z odpadami komunalnymi i przekazywane są do 
właściwej utylizacji na koszt ich posiadacza.

Rozdział III.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników (worków) przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników (worków) 

oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 

1.  Pojemniki na odpady komunalne, w które obowiązany jest wyposażyć nieruchomość jej właściciel – 
na mocy Ustawy, muszą posiadać następujące cechy:

1) muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną tzn. być wykonane z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego lub z metalu;

2) muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie;

3) muszą być dostosowane do zaczepienia na grzebieniowych mechanizmach załadowczych na pojazdach 
służących do odbioru odpadów komunalnych (tzw. śmieciarkach).

2. Wielkość i liczba pojemników musi spełniać potrzeby danej nieruchomości, w sposób opisany 
w niniejszym Regulaminie oraz gwarantować utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być oznakowane adresem nieruchomości, na 
której odpady zostały wytworzone.

4. Wyłącznie do okresowego zbierania zwiększonych ilości odpadów komunalnych niesegregowanych 
(zmieszanych), oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone, szczelne worki 
z tworzywa sztucznego. Do momentu odbioru, worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się 
zgromadzonych w nich odpadów.

5. Do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) zaleca się użycie pojemników 
i worków w kolorze czarnym.

6. Worki do selektywnej zbiórki odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych muszą posiadać odpowiednią 
wytrzymałość, gwarantującą ich nierozerwalność podczas gromadzenia, załadunku, transportu i wyładunku 
i muszą być utrzymane we skazanej w Regulaminie kolorystyce.

7. Zaleca się umieszczenie na pojemnikach i workach, przewidzianych do zbierania odpadów 
komunalnych, informacji odnośnie zawartości.

8. Wielkość i liczbę przewidzianych pojemników i worków na terenie nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie ze 
złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. 

1.   Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l;

2) worki o pojemności od 60 l do 120 l.
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§ 8. 

1.  Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na drogach publicznych, kosze uliczne do 
zbierania odpadów, spełniać muszą następujące kryteria:

1) muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną tzn. być wykonane z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego, metalu lub betonu;

2) muszą posiadać minimalną pojemność od 35 l.

§ 9. 

Warunkiem właściwego rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych jest uwzględnienie wymogów dla miejsc gromadzenia 
odpadów stałych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 10. 

1.   Celem ułatwienia określenia odpowiedniej pojemności pojemników przyjmuje się 120 l (dm³), jako 
średnią ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych w ciągu miesiąca przez statystycznego mieszkańca gminy 
Krzeszowice na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (w gospodarstwach domowych).

2. Przy selektywnej zbiórce odpadów średnią ilość wytwarzanych odpadów, określonych w ust. 1, 
zmniejsza się o 50 %.

3. Odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, należy gromadzić w pojemnikach,  których liczba zależy od częstotliwości odbioru, liczby 
korzystających osób, charakterystyki prowadzonej działalności oraz może być oszacowana na podstawie niżej 
podanych, miesięcznych norm wytwarzania:

1) szkoły, przedszkola: na ucznia/dziecko/pracownika – 8 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 10 l odpady 
zbierane selektywnie;

2) placówki dziennego pobytu:

a) na łóżko – 80 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 80 l odpady zbierane selektywnie;

b) na osobę pracującą – 60 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 60 l odpady zbierane selektywnie;

3) lokale handlowe, branża spożywcza, zieleniaki:

a) na 1 m2 powierzchni handlowej – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 20 l odpady zbierane 
selektywnie;

b) na osobę pracującą – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l odpady zbierane selektywnie;

4) pozostałe lokale handlowe do 25 m2 powierzchni handlowej:

a) na 1 m2 powierzchni handlowej – 10 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 10 l odpady zbierane 
selektywnie;

b) na osobę pracującą – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l odpady zbierane selektywnie;

5) pozostałe lokale handlowe od 26 m2 do 50 m2 powierzchni handlowej:

a) na 1 m2 powierzchni handlowej – 200 l + 4 l na każdy m2 na odpady pozostałe po sortowaniu, 200 l + 4 l 
na każdy m2 na odpady zbierane selektywnie;

b) na osobę pracującą – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l odpady zbierane selektywnie;

6) pozostałe lokale handlowe od 51 m2 do 100 m2 powierzchni handlowej:

a) na 1 m2 powierzchni handlowej – 500 l + 3,6 l na każdy m2 na odpady pozostałe po sortowaniu, 500 l + 
6 l na każdy m2 na odpady zbierane selektywnie;

b) na osobę pracującą – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l odpady zbierane selektywnie;

7) pozostałe lokale handlowe powyżej 100 m2 powierzchni handlowej:
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a) na 1 m2 powierzchni handlowej – 700 l + 4 l na każdy m2 na odpady pozostałe po sortowaniu, 700 l + 4 l 
na każdy m2 na odpady zbierane selektywnie;

b) na osobę pracującą – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l odpady zbierane selektywnie;

8) punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie):

a) na punkt – 120 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l na odpady zbierane selektywnie;

b) na osobę pracującą – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l odpady zbierane selektywnie;

9) lokale gastronomiczne:

a) na 1 miejsce konsumpcyjne – 80 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 20 l na odpady zbierane 
selektywnie;

b) na osobę pracującą – 40 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 40 l odpady zbierane selektywnie;

10) urzędy, instytucje, banki: na osobę pracującą – 60 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 60 l odpady 
zbierane selektywnie;

11) zakłady wytwórcze, pozostała działalność gospodarcza: na osobę pracującą – 60 l na odpady pozostałe po 
sortowaniu, 20 l odpady zbierane selektywnie;

12) ogródki działkowe: na działkę – 80 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 160 l odpady zbierane 
selektywnie;

13) stowarzyszenia: na daną lokalizację – 240 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 120 l odpady zbierane 
selektywnie;

14) cmentarze: na miejsce pochówku – 4 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 4 l odpady zbierane 
selektywnie;

15) inne, niż wyżej wymienione: na daną lokalizację – 240 l na odpady pozostałe po sortowaniu, 120 l odpady 
zbierane selektywnie.

§ 11. 

1.   Warunkiem utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
jest:

1) okresowe mycie i dezynfekcja;

2) niedopuszczanie do ich przepełniania;

3) niezwłoczna wymiana lub naprawa pojemników uszkodzonych.

2. Warunkiem utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
jest niedopuszczanie do przepełniania pojemników i do wysypywania się odpadów z pojemników oraz ich 
zalegania na ziemi.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 

1.   Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej gminy Krzeszowice odbywa się zgodnie 
z następującą częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne 
i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) odbierane 
będą z częstotliwością nie rzadszą niż raz na miesiąc;

3) bioodpady odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:
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a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku w miesiącach: 
kwietniu i wrześniu.

2. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej, w części Gminy stanowiącej miasto 
Krzeszowice odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy 
na tydzień;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne 
i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) odbierane 
będą z częstotliwością nie rzadszą niż raz na tydzień;

3) bioodpady odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – dwa razy na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na tydzień;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej, w części wiejskiej gminy Krzeszowice, 
odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na tydzień;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne 
i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) odbierane 
będą z częstotliwością nie rzadszą niż raz na miesiąc;

3) bioodpady odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na tydzień;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miesiącach: 
kwietniu i wrześniu.

§ 13. 

1.   Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winna być ustalona w sposób gwarantujący nieprzepełnianie 
pojemników; odbiór odpadów komunalnych nie może odbywać się jednak rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winna odpowiadać częstotliwości, określonej dla nieruchomości 
zamieszkałych.

3. Częstotliwości opróżniania koszy z terenów przeznaczonych do użytku publicznego musi zapobiegać ich 
przepełnianiu i wysypywaniu się odpadów na ziemię i odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, dotyczy to 
terenu całej Gminy.

§ 14. 

1.   Odbiór nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika służącego do gromadzenia nieczystości ciekłych, 
wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej 
jednak niż raz na 3 miesiące.

Id: 77454948-3D41-451B-AE5F-D6E5E1914FC0. Podpisany Strona 7



2. Usuwanie osadów ściekowych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z częstotliwością i w sposób 
wynikający z technologii urządzenia, gwarantujący jego prawidłowe funkcjonowanie, nie rzadziej jednak niż 
1 raz na rok.

§ 15. 

1.   Odpady komunalne odbierane są obligatoryjnie przez uprawniony podmiot w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, z którym gmina podpisała umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, z nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy;

2) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – pod warunkiem prowadzenia 
w części lokalu mieszkalnego tylko obsługi biurowej działalności gospodarczej.

2. Odpady komunalne z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz niezamieszkałych części nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, odbierane są na podstawie umów na odbiór odpadów komunalnych, zawartych 
indywidualnie z podmiotem uprawnionym, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.

§ 16. 

1.   Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, o których 
mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) i 2):

1) właściciel nieruchomości, w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, 
zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, swobodny 
dostęp do pojemników i worków oraz wystawia je przy nieruchomości do godziny 7:00 rano, w dniu 
odbioru;

2) z terenu przy nieruchomości odbierane są odpady:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
(wraz z popiołem z palenisk domowych);

b) papier i tektura;

c) szkło – razem szkło bezbarwne oraz kolorowe;

d) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem;

e) bioodpady;

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

3) do PSZOK, na zasadach określonych w jego regulaminie, przyjmowane są odpady komunalne wymienione 
w § 1 ust. 1 pkt 1) – l4);

4) do specjalistycznych pojemników znajdujących się wyznaczonych aptekach i placówkach medycznych 
można oddawać przeterminowane leki, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;

5) zużyte baterie i akumulatorki, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, można przekazywać do 
specjalistycznych pojemników, znajdujących się w wyznaczonych placówkach handlowych i instytucjach 
samorządowych położonych na terenie Gminy.

2. Nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy pozbywać się w ramach realizacji umowy na ich 
odbiór z podmiotem uprawnionym.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udzielania informacji związanych z odbieraniem 
odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych podmiotom uprawnionym do kontroli z mocy 
Ustawy oraz do przedstawiania do wglądu umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi, potwierdzających 
zgodny z obowiązującymi przepisami sposób gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami 
ciekłymi.
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Rozdział V.
Inne wymagania, wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego

§ 17. 

1.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do podejmowania działań zmierzających do ograniczania 
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w szczególności poprzez:

1) unikanie stosowania artykułów jednorazowych;

2) wykorzystanie produktów o wydłużonym okresie użytkowania;

3) naprawę oraz ponowne wykorzystanie materiałów, produktów i opakowań.

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 

1.   W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi spowodowaną przez zwierzęta domowe 
oraz w celu ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, utrzymujący 
zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania oraz 
zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami;

2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w obrębie nieruchomości 
przeznaczonych do użytku wspólnego;

3) sprawowania nadzoru nad zwierzętami w taki sposób, aby nie zakłócały ciszy nocnej poprzez wycie, 
szczekanie, bądź głośne zachowanie.

2. Właścicielom psów zaleca się umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o obecności 
zwierzęcia na terenie nieruchomości.

Rozdział VII.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej

§ 19. 

1.   Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób:

1) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,

2) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

3) nie powodujący zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody.

3. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 metrów od miejsc 
publicznych, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarskich lub powinny być oddzielone stałą 
przegrodą o wysokości co najmniej 3 m.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 
karmy lub ściółki, pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

§ 20. 

1.   Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:

1) zabudowy wielolokalowej oraz dużej intensywności zabudowy – zwarte budownictwo jednorodzinne, 
zabudowa szeregowa;
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2) zabudowanych budynkami użyteczności publicznej.

Rozdział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 21. 

1.   Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zabudowane 
budynkami wielolokalowymi, budynkami zamieszkania zbiorowego oraz budynkami użyteczności publicznej.

2. Ustala się terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

Rozdział IX.
Przepisy końcowe

§ 22. 

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny – na 
zasadach określonych w Ustawie.
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