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Poz. 140
UCHWAŁA NR XXVI/376/20
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Rada Miejska
w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr IX N/249/20 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Skawina” zmieniona uchwałą Nr XXI/293/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2020 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie
Ewa Masłowska
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/376/20
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SKAWINA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości znajdujących się
w granicach administracyjnych Gminy Skawina dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz
utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2) Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych i przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania ich w inny sposób.
3) W miarę możliwości uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego.
4) Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
5) Określenie uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny.
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych,
warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, przy uwzględnieniu:
1) Średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach.
2) Liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków.
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 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 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości (przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
inne podmioty władające nieruchomością, a także jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową)
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz utrzymania pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, worków służących do gromadzenia
odpadów komunalnych, wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu.
2) Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie ich
w odpowiednio przeznaczonych na ten cel pojemnikach, workach lub obok nich, co dotyczy frakcji
wyselekcjonowanych odpadów, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane
w pojemnikach (np. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
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3) Przeznaczenie części nieruchomości na miejsce gromadzenia odpadów. Pojemniki, worki winne być
w miarę możliwości ustawione na równej powierzchni, utwardzonej, zapewniającej utrzymanie czystości
i porządku w miejscu gromadzenia odpadów.
4) Utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojemników służących do gromadzenia
odpadów komunalnych, w szczególności:
a) pojemniki winny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed
dostępem zwierząt oraz opadami atmosferycznymi, a w przypadku posadowienia pojemników
w zadaszonych altanach dopuszcza się pojemniki bez pokryw;
b) pojemniki winny być myte i dezynfekowane.
5) W przypadku posadowienia pojemników w zadaszonych osłonach, pomieszczeniach ze ścianami pełnymi
bądź ażurowymi, wyodrębnionych pomieszczeniach w budynku lub na utwardzonych placach do
ustawiania kontenerów, również utrzymywanie porządku wewnątrz oraz na zewnątrz tych obiektów wraz
z myciem i dezynfekcją.
6) Zapewnienie łatwego, bezpiecznego oraz bezkolizyjnego dostępu przedsiębiorcy do pojemników oraz
zgromadzonych odpadów, umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości w dniu odbioru. Odpady winny
być zgromadzone, w miarę możliwości, przy granicy nieruchomości lub w obrębie nieruchomości,
w miejscu publicznie dostępnym.
7) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie ich do miejsc ich zbierania,
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
8) Jednostką odpowiedzialną za opróżnianie koszy ulicznych oraz za utrzymanie ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym jest gmina.
2. Zabrania się:
1) Wrzucania do pojemników, worków na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego
i zamarzniętego popiołu, gruzu budowlanego oraz innych selektywnie zebranych odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.
2) Gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do
selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż wskazuje na to przeznaczenie danego
pojemnikach lub worka, gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami lub workami
przeznaczonymi do tego celu.
3) Wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości do koszy ulicznych.
§ 3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) są zobowiązani do uprzątnięcia
śniegu, lodu, błota, piasku, ziemi, liści i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości w miarę możliwości w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i nie
utrudniający spływu wody do kanalizacji deszczowej. Śnieg należy gromadzić na części chodnika przylegającej
do jezdni.
§ 4. Ustala się:
Mycie oraz wykonywanie naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi jest dozwolone w obrębie nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych, w sposób
nie stwarzający uciążliwości dla otoczenia, pod warunkiem, że:
1. Powstające ścieki podczas mycia pojazdów są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi.
2. Dopuszcza się wykonywanie napraw w zakresie bieżącej eksploatacji pojazdów (poza pracami
blacharskimi, lakierniczymi, wymianą oleju), w sposób nie stwarzający uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich oraz nie naruszania odrębnych przepisów w zakresie zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza oraz
nadmiernej emisji hałasu.
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§ 5. Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
i przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania
ich w inny sposób:
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) Papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury.
2) Szkła oraz opakowań ze szkła.
3) Tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych.
4) Metali oraz opakowań z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.).
5) Opakowań wielomateriałowych tzw. tetrapaków.
6) Odpadów wielkogabarytowych.
7) Odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych (wysegregowanych lub zmieszanych).
8) Zużytych opon (tylko samochodowych, rowerowych i motocyklowych).
9) Odpadów zielonych (części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy).
10) Bioodpadów stanowiących odpady komunalne - odpadów spożywczych i kuchennych (poza odpadami
pochodzenia zwierzęcego).
11) Odzieży i tekstyliów oraz opakowań z tekstyliów.
12) Przeterminowanych leków i chemikaliów.
13) Zużytych baterii i akumulatorów (niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne).
14) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne).
15) Odpadów niebezpiecznych będących odpadami komunalnymi.
16) Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady określone w ust. 1 winne być zbierane oraz odbierane lub
przekazywane, przy zachowaniu następujących zasad:
1) Odpady wymienione w ust. 2 należy odbierać lub przekazywać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
2) O terminach odbioru z nieruchomości odpadów mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości będą
informowani poprzez harmonogram lub informację o terminach, dostarczane właścicielom nieruchomości
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz poprzez stronę internetową Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady.
3) W przypadku przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych we własnym zakresie przez
mieszkańców oraz przez właścicieli nieruchomości do zakładu zagospodarowania odpadów – Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8, o rodzaju
odpadów komunalnych, ilościach oraz terminach i zasadach ich przyjmowania, mieszkańcy oraz
właściciele nieruchomości będą informowani poprzez stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie oraz operatora Punktu.
4) W przypadku przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych we własnym zakresie do
miejsc: apteki, podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, podmioty zbierające zużyte
baterie i akumulatory, itp. mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, o miejscach ich zbierania będą
informowani poprzez stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
3. Odpady zmieszane:
1) Powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane
jedynie przez część roku, należy gromadzić do odbioru w pojemnikach w miejscach gromadzenia odpadów.
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2) Powstające na terenach zabudowy wielolokalowej, należy gromadzić do odbioru w pojemnikach
postawionych w altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów, wyznaczonych przez
właściciela nieruchomości.
3) Powstające na terenach nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunale, należy gromadzić do odbioru w workach w miejscach gromadzenia odpadów.
4) Powstające na nieruchomości władanej przez kilku właścicieli należy gromadzić w pojemnikach, workach,
opisanych przez poszczególnych właścicieli.
4. Odpady - surowce wtórne (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i ich opakowania oraz
opakowania wielomateriałowe):
1) Powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane
jedynie przez część roku należy gromadzić do odbioru w oznakowanych workach w miejscach
gromadzenia odpadów.
2) Powstające na terenach zabudowy wielolokalowej należy gromadzić do odbioru w pojemnikach
postawionych przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów, wyznaczonych przez
właściciela nieruchomości.
3) Powstające na terenach nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne należy gromadzić do odbioru w oznakowanych workach posadowionych w miejscach
gromadzenia odpadów.
4) Powstające na nieruchomości władanej przez kilku właścicieli należy gromadzić w pojemnikach, workach
opisanych przez poszczególnych właścicieli.
5) Odpady surowce wtórne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka
pozbawić resztek substancji oraz wyrobów.
6) Odpady opakowaniowe należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka lub pojemnika, z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je
ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość:
a) do pojemnika lub worka w kolorze żółtym, opisanym „metale i tworzywa sztuczne” należy wrzucać
tworzywa sztuczne i opakowania z niego wykonane, opakowania wielomateriałowe - tetrapaki tj. puste,
zgniecione opakowania po sokach, mleku itp. oraz metal i opakowania z niego wykonane;
b) do pojemnika lub worka w kolorze zielonym, opisanym „szkło” należy wrzucać szkło i opakowania
z niego wykonane (za wyjątkiem szyb oraz szkła budowlanego);
c) do pojemnika lub worka w kolorze niebieskim, opisanym „papier” należy wrzucać papier i tekturę oraz
opakowania z niego wykonane.
7) Odpady - surowce wtórne można przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania
odpadów.
5. Odpady wielkogabarytowe, przez które rozumie się meble, materace, wykładziny, dywany, wózki
dziecięce, sanki, rowery, zabawki, armatura łazienkowa (poza ceramiką, szkłem, ceramiką łazienkową, stolarką
budowlaną, szybami, lustrami, kartonami) oraz styropian zgromadzony w worku (pochodzący wyłącznie
z opakowań AGD, RTV):
1) Powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane
jedynie przez część roku należy gromadzić do odbioru, w formie wystawki, w miejscach gromadzenia
odpadów.
2) Powstające na terenach zabudowy wielolokalowej należy gromadzić do odbioru, w formie wystawki przy
altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów, wyznaczonych przez właściciela
nieruchomości.
3) Powstające na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne należy gromadzić do odbioru, w formie wystawki, w miejscach gromadzenia odpadów.
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4) Odpady określone w ust. 5 można przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania
odpadów.
6. Odpady - surowce wtórne (odzież i tekstylia i ich opakowania):
1) Należy przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów.
2) Można gromadzić w pojemnikach postawionych na terenie Gminy albo we workach, dostarczanych przez
przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej.
7. Wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi lub
podobnymi do komunalnych, powstające w wyniku prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańca lub
przez właściciela nieruchomości prac budowlanych, rozbiórkowych lub remontowych, w tym styropian
budowlany bez zanieczyszczeń (zebrany selektywnie) należy gromadzić w kontenerach lub we własnych
workach (o odpowiedniej grubości gwarantującej jego trwałość na czas załadunku): należy przekazywać we
własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów.
8. Odpady zielone:
1) Skoszona trawa, liście, drobne gałęzie powstające na terenie zabudowy jednorodzinnej, na terenach
ogrodów działkowych oraz nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część
roku należy kompostować na nieruchomościach, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku.
2) Skoszona trawa, liście, drobne gałęzie powstające na terenach nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, na
nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, należy gromadzić do odbioru we własnych workach, a w przypadku
zabudowy wielolokalowej należy gromadzić do odbioru w kontenerach, w miejscach gromadzenia
odpadów.
3) Skoszona trawa, liście, drobne gałęzie powstające na terenach zabudowy jednorodzinnej nie będą odbierane
z nieruchomości lub przyjmowane w zakładzie zagospodarowania odpadów w przypadku zdeklarowania
kompostowania ich na nieruchomości.
4) Skoszona trawa, liście, drobne gałęzie powstające na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy gromadzić do odbioru w oznakowanych workach
posadowionych w miejscach gromadzenia odpadów.
5) Suche drzewka poświąteczne „choinki” należy gromadzić do odbioru, w miejscach gromadzenia odpadów,
w formie wystawki.
6) Odpady określone w ust. 8 pkt 2 i pkt 4 można przekazywać we własnym zakresie do zakładu
zagospodarowania odpadów.
7) Odpady zielone: konary, pnie i pniaki, powstające w ramach wycinki drzew na własnej nieruchomości,
właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie przekazywać do zakładu zagospodarowania
odpadów.
9. Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne (poza odpadami pochodzenia
zwierzęcego):
1) Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne powstające na terenie zabudowy
jednorodzinnej należy kompostować na nieruchomościach, z przeznaczeniem kompostu do własnego
użytku.
2) Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne powstające na terenie zabudowy
jednorodzinnej nie będą odbierane z nieruchomości w przypadku zdeklarowania kompostowania ich na
nieruchomości.
3) Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne powstające na terenach
nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenach zabudowy
wielolokalowej, na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne należy gromadzić do odbioru w pojemnikach w kolorze brązowym opisanym „bio”,
w miejscach gromadzenia odpadów.
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4) W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od
prowadzących działalność w zakresie zbiorowego żywienia (np. restauracje, bary) nie będą odbierane
odpady zawierające resztki pokonsumpcyjne.
10. Opony zużyte z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe:
1) Należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon - zakładów wulkanizacyjnych.
2) Można przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów.
11. Przeterminowane leki:
1) Należy przekazywać do aptek na terenie Gminy Skawina i umieszczać w oznakowanych pojemnikach.
2) Należy przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów.
12. Zużyte baterie i akumulatory:
1) Z pojazdów samochodowych należy przekazywać podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub
w stacjach obsługi pojazdów lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania tego
rodzaju odpadów.
2) Przenośne (małogabarytowe typu paluszki lub guzikowe) należy przekazywać do placówek handlowych (o
powierzchni handlowej powyżej 25 m² prowadzących sprzedaż takich produktów, zobowiązanych do ich
zbierania i umieszczać w pojemnikach oznakowanych) lub do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, gdzie
gromadzone są w pojemniku oznakowanym.
3) Można przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów. Uprawnienie to
w przypadku odpadów niebezpiecznych nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
1) Należy przekazywać podczas zakupu nowego sprzętu w placówkach handlowych w ilości i rodzaju
odpowiadającemu zakupowi nowego lub.
2) Należy przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego rodzaju
odpadów.
3) Powstający na terenach zabudowy jednorodzinnej i na nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane
jedynie przez część roku należy gromadzić do odbioru, w formie wystawki, w miejscach gromadzenia
odpadów.
4) Powstający na terenach zabudowy wielolokalowej należy gromadzić do odbioru, w formie wystawki, przy
altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów wyznaczonych przez właściciela
nieruchomości.
5) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny inny niż niebezpieczny, powstający na terenach nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy gromadzić do odbioru,
w formie wystawki, w miejscach gromadzenia odpadów.
6) Można przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów. Uprawnienie to
w przypadku odpadów niebezpiecznych nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14. Odpady niebezpieczne będące odpadami komunalnymi (tj. opakowania zawierające resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, odpadowych olejów mineralnych
i syntetycznych, benzyny, smary, tusze, kwasy, alkalia, odczynniki chemiczne, oraz opakowania po aerozolach,
w tym po środkach ochrony roślin, chemikalia, smoła lepik i ich opakowania, stolarka budowlana, drewno
zawierające substancje niebezpieczne np. lakiery, lampy zawierające rtęć) oraz odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki należy przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów. Uprawnienie
to nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
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15. Zmieszane odpady budowlano-remontowe będące odpadami komunalnymi lub podobnymi do
komunalnych, powstające w wyniku prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańca lub przez
właściciela nieruchomości prac budowlanych, rozbiórkowych lub remontowych (gruz wraz z innymi odpadami,
w tym zabrudzony styropian), należy gromadzić w kontenerach lub we własnych workach (o odpowiedniej
grubości gwarantującej jego trwałość na czas załadunku) należy przekazywać we własnym zakresie do
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadu.
§ 6. 1. Warunek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów należy uznać za niespełniony jeżeli wystąpi
przynajmniej jeden z poniższych przypadków:
1) Pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zawiera odpady nadające się do
recyklingu, m.in. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe lub odpady zielone,
bioodpady, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne objęte obowiązkiem
selektywnego zbierania i odbierania oraz przekazywania, o których mowa
w § 5 ust. 1 uchwały.
2) W pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane znajdują się inne odpady komunalne
uniemożliwiające przekazanie zawartości danego pojemnika, worka do odzysku lub recyklingu,
w szczególności gdy zawartość tych pojemników została zanieczyszczona odpadami zmieszanymi.
3) Podmiot odbierający odpady komunalne przedłoży informację o niespełnieniu warunków prowadzenia
selektywnej zbiórki przez właściciela nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków
§ 7. Do zbierania odpadów komunalnych określa się następujące rodzaje pojemników:
1. Zmieszanych odpadów komunalnych z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, przeznaczone są pojemniki o poj. od
110 l/120 l do poj. 240 l, dla terenów zabudowy wielolokalowej pojemniki i kontenery o poj. od 240 l do poj.
10 000 l, a dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a których powstają odpady
komunalne, worki od poj. 110 l/120 l do poj. 10 000 l lub większej pojemności prasokontenery, spełniające
wymagania Polskich Norm, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.
2. Surowców wtórnych z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku, przeznaczone są worki foliowe o poj. od 70 l do 120 l, dla
zabudowy wielolokalowej pojemniki o poj. 1 100 l, a dla właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne worki o poj. do 120 l i większej, spełniające
wymagania Polskich Norm, oznakowane w sposób wskazujący na rodzaj gromadzonych
w nich
segregowanych odpadów, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.
3. Wysegregowanych odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych przeznaczone są kontenery
o poj. 4 000 l spełniające wymagania Polskich Norm lub worki o poj. 120 l (odpowiednio wytrzymałe, z juty
lub plecionki PE). Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu
odpadów.
4. Odpadów styropianu czystego lub odpadów styropianu zabrudzonego przeznaczone są worki o poj. 240 l
oraz kontenery spełniające wymagania Polskich Norm. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez
specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.
5. Odpadów zielonych przeznaczone są worki foliowe o poj. 120 l lub kontenery spełniające wymagania
Polskich Norm. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu
odpadów.
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6. Bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, przeznaczone są pojemniki o poj.
od 60 l do 120 l, dla zabudowy wielolokalowej pojemniki od poj. 120 l do poj. 1 100 l, a dla właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne worki o poj. do 120 l
i większej,
spełniające wymagania Polskich Norm, oznakowane w sposób wskazujący na rodzaj
gromadzonych w nich segregowanych odpadów, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do
wywozu odpadów.
7. Zmieszanych odpadów budowlano-remontowych przeznaczone są kontenery o poj. 4 000 l spełniające
wymagania Polskich Norm lub worki o poj. 120 l. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez
specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.
8. Przeterminowanych lekarstw służą pojemniki o poj. 150 l oznakowane, rozstawione w aptekach.
9. Zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych służą oznakowane pojemniki rozstawione
w placówkach handlowych, pojemnik o poj. 150 l w UMiG w Skawinie.
10. Odzieży i tekstyliów służą pojemniki i worki przedsiębiorcy prowadzącego zbiórkę odzieży używanej,
oznakowane, rozstawione na terenie Gminy.
11. Odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, rozstawionych w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszych, w szczególności: przy chodnikach, w parkach, na placach, na przystankach
przeznaczone są kosze uliczne o poj. 30 l i więcej. Liczba koszy ulicznych jest uzależniona od stopnia
natężenia ruchu pieszego.
§ 8. 1. Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości służą
wskaźniki nagromadzenia odpadów - normy określające minimalną ilość i pojemność pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w zależności od funkcji obiektu i liczby osób korzystających z tych
pojemników lub worków:
1) Dla nieruchomości zamieszkałych, terenów zabudowy jednorodzinnej, przyjmuje się normę:
a) przez 1- 4 osoby, co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 l/120 l;
b) przez 5 - 8 osoby, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;
c) powyżej 8 osób, na każde kolejne 4 osoby co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.
2) Dla nieruchomości zamieszkałych, terenów zabudowy wielolokalowej, przyjmuje się normę:
a) dla nie więcej niż 10 lokali mieszkalnych – krotność pojemników o poj. 240 l;
b) powyżej 10 lokali mieszkalnych, co najmniej jeden pojemnik o poj. 1 100 l i jego krotność lub kontenery
o poj. 7 000 l albo 10 000 l.
3) Dla nieruchomości, na których terenie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, co
najmniej jeden pojemnik o poj.110 l/120 l.
4) Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele są
zobowiązani do dostosowania pojemności i ilości worków do potrzeb uwzględniając następujące normy,
w przeliczeniu na tydzień:
a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj.
110 l/120 l;
b) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj.
110 l/120 l;
c) dla budynków użyteczności publicznej – 3 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek
o poj. 110 l/120 l;
d) dla lokali gastronomicznych – 122 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj.110
l/120 l na lokal;
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e) dla lokali handlowych - poza spożywczymi - 8 l na każdego pracownika w przeliczeniu na tydzień
nie mniej niż jeden worek o poj.110 l/120 l na lokal;
f) dla lokali handlowych artykułami spożywczymi – 122 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż
jeden worek o poj. 110 l/120 l na lokal;
g) dla poza lokalowych punktów gastronomicznych (w tym handel uliczny i obwoźny) – 90 l na każdego
pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;
h) targowiska – 5 l na każdy m2 powierzchni targowiska, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120
l;
i) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – 8 l na każdą osobę pracującą jednak
nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;
j) dla szpitali – 40 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l na obiekt;
k) dla przychodni i gabinetów lekarskich, lecznic - 15 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden
worek o poj. 110 l/120 l;
l) dla hoteli, pensjonatów, internatów itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden worek o poj.
110 l/120 l na obiekt;
m) dla ogrodów działkowych – 3 l na każdą działkę o pow. 300 m2 w okresie od kwietnia do października,
jednak nie mniej niż jeden worek o poj.110 l/120 l na ogród;
n) dla cmentarzy (cześć użytkowa) – 1 300 l na 1 ha, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l na
obiekt;
o) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w okresie od kwietnia do
października – nie mniej niż jeden worek o poj. 120 l na miesiąc;
p) pozostałe obiekty – 8 l na każdego pracownika nie mniej niż jeden worek o poj. 120 l na obiekt.
2. Podstawę obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu danej
nieruchomości stanowi rzeczywista ilość odpadów, nie mniejsza niż ustalona w ust. 1 pkt 4.
3. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nie obejmują odpadów innych niż
komunalne.
4. W przypadku nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność handlowo-usługowa spożywcza lub
gastronomiczna należy dodatkowo, w lokalu oraz na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy
na odpady, w widocznym, dostępnym miejscu, a przypadku punktów poza lokalowych ustawić dostateczną
liczbę koszy na odpady, przy miejscu sprzedaży, w widocznym, dostępnym miejscu.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) Zmieszanych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
a) dla zabudowy jednorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie;
b) dla zabudowy wielolokalowej - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;
c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - jeden raz na dwa
tygodnie;
d) dla szkół - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
e) dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
f) dla żłobków i przedszkoli - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
g) dla lokali gastronomicznych - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
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h) dla lokali handlowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
i) dla lokali handlowych z artykułami spożywczymi - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
j) z targowisk – codziennie;
k) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych - nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu;
l) dla szpitali, hoteli i innych obiektów noclegowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
m) dla cmentarzy - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
n) dla ogrodów działkowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października;
o) z koszy ulicznych – codziennie z terenu miasta, a w przypadku terenów sołectw - nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie.
2) Odpadów - surowców wtórnych z terenów nieruchomości:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu;
b) dla zabudowy wielolokalowej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - jeden raz w miesiącu;
d) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz
w miesiącu.
3) Odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenów
nieruchomości:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – cztery razy w roku;
b) dla zabudowy wielolokalowej – dwa razy w miesiącu;
c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - dwa razy w roku;
d) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, poza
odpadami zawierającymi odpady niebezpieczne – cztery razy w roku.
4) Odpadów zielonych:
a) trawy, liści i drobnych gałęzi:

᠆ dla zabudowy jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, poza
właścicielami, którzy zdeklarowali kompostowanie odpadów;

᠆ dla zabudowy wielolokalowej – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada;
᠆ dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - jeden raz na dwa
tygodnie w okresie od kwietnia do listopada;

᠆ dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz
na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, zgodnie ze złożoną deklaracją;

᠆ w pozostałym okresie od grudnia do marca odpady zielone można przekazywać we własnym zakresie
do zakładu zagospodarowania odpadów, poza właścicielami, którzy zdeklarowali kompostowanie
odpadów;
b) „choinek” – jeden raz w roku (luty).
5) Bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie, poza właścicielami, którzy zdeklarowali
kompostowanie odpadów;
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b) dla zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - jeden raz na dwa
tygodnie;
d) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz na
dwa tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją.
6) Przeterminowanych leków oraz małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów - w miarę potrzeb,
w zależności od zapełniania się pojemników.
§ 10. 1. Właściciele, których nieruchomości wyposażone są w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do dostosowania pojemności
zbiornika do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, bez dopuszczenia do jego
przepełnienia, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków do dostosowania jej wielkości do liczby
osób, wyżej określonych, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków określonego
w przepisach odrębnych.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w:
1) Zbiorniki na nieczystości ciekłe, zobowiązani są do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością wynikającą z łącznej pojemności zbiorników oraz ilości
zużytej wody. Ilość nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych,
a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej – ilości zużytej wody,
określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
2) Przydomowe oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są do dostosowania częstotliwość opróżniania ze
szlamów zbiorników do instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 11. Celem nadrzędnym Planu jest rozwijanie na terenie województwa małopolskiego systemu gospodarki
odpadami opartego na zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowywaniu ich do ponownego użytku,
recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zwane dalej posiadaczami, zobowiązane są do
sprawowania właściwej opieki nad nimi, w tym dołożenia starań, by zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia
bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru oraz
ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania stałego i skutecznego nadzoru nad
zwierzętami.
3. Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach
wspólnego użytku oraz na terenach użytku publicznego tj. parki, zieleńce, skwery, place, chodniki, jezdnie,
parkingi itp. Zanieczyszczenia w workach (foliowych, papierowych) należy wrzucać do pojemników
przeznaczonych na ten cel lub do koszy ulicznych.
4. Posiadacze psów zobowiązani są do wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a w przypadku
psów ras uznawanych za agresywne lub ich mieszańców - w kagańcu, chyba, że stanowi to nadmierną
uciążliwość ze względu na wiek i stan zdrowia psa. Zwolnienie psa ze smyczy (poza psami rasy agresywnej lub
ich mieszańcami) jest dozwolone poza terenami użyteczności publicznej, pod warunkiem, że właściciel lub
opiekun sprawuje całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem.
5. Posiadacze psów zobowiązani są do zabezpieczania terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej
psa, a w przypadku posiadaczy gadów, płazów i owadów zabezpieczenia pomieszczeń przed wydostaniem się
zwierząt na zewnątrz nich.
§ 13. Zapobieganie bezdomności zwierząt jest realizowane przez gminę na podstawie odrębnego programu.
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Rozdział 7.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w strefie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, z wyłączeniem terenów położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wszystkich
wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi
przepisami.
§ 15. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:
1) Posiadania budynku gospodarskiego przeznaczonego do hodowli zwierząt, a teren nieruchomości, na
którym znajduje się hodowla, powinien być utrzymywany w należytym stanie sanitarnoepidemiologicznym oraz ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na
nieruchomości sąsiednie.
2) Gromadzenia i usuwania wytworzonych podczas prowadzenia hodowli nieczystości stałych
i ciekłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodując przy tym zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych.
3) Utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
4) Sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
oraz pełnienia nad nimi stałego dozoru.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku
pojawienia się gryzoni na tej nieruchomości.
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, dwa razy w roku w okresie wiosennym (marzec - kwiecień)
i jesiennym (październik - listopad), dotyczy terenów altan śmietnikowych, korytarzy piwnicznych budynków
wielorodzinnych, węzłów ciepłowniczych, obiektów i magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa,
przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych, obiektów oczyszczalni ścieków, punktów
przeładunkowych odpadów komunalnych.
3. Szczegółowe terminy obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz, w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości w formie zarządzenia.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 17. Za nieprzestrzeganie Regulaminu, na podstawie art. 10 ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, przewiduje się karę grzywny.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie
Ewa Masłowska

