
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXXVIII/276/13 

RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

z dnia 25 września 2013 roku 

w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4  ustawy z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Ryglicach 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice, w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/237/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice zmieniona Uchwałą nr XXXIV/252/13 

Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 kwietnia 2013r. oraz Uchwałą nr XXXVI/269/13 Rady Miejskiej 

w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2013 r.  

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach 

mgr inż. Grzegorz Wojtanowski 
 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2013 r.

Poz. 5796



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXVIII/276/13  

Rady Miejskiej w Ryglicach  

z dnia 25 września 2013 r.  

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice  

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice, zwany dalej „Regulaminem” 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice, a w szczególności:  

1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;  

2. rodzaje i minimalną pojemność pojemników (urządzeń) przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków ich rozmieszczania 

i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania 

na składowiskach odpadów;  

5. inne wymagania wynikające z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;  

6. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

7. wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej;  

8. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.  

§ 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują właścicieli i użytkowników nieruchomości zabudowanych 

i wolnych od zabudowy, mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie Gminy, oraz przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 7, ust. 1  Ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

§ 3. 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 (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);  

2. nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46, § 1  Kodeksu Cywilnego, części 

powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale 

z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny  

od gruntu przedmiot własności;  

3. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością, mające obowiązek realizować zadania w zakresie utrzymania 

czystości i porządku, przy czym:  

a) na terenie budowy - wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót 

budowlanych,  

b) na terenie przystanków komunikacyjnych - obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,  

c) na drogach publicznych - obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, 
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uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, należą do zarządu 

drogi,  

d) na terenach pozostałych - obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków 

gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym;  

4. mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę mającą na terenie Gminy Ryglice miejsce zamieszkania;  

5. miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas 

przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych ze zorganizowanym 

wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u znajomych i krewnych, prowadzonymi interesami, leczeniem 

medycznym lub pielgrzymkami religijnymi;  

6. gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć zespół osób mieszkających i utrzymujących się 

wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie;  

7. odpadach - należy przez to rozumieć każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany;  

8. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne  

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;  

9. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;  

10. bioodpadach – należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 

handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 

żywność;  

11. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, 

z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;  

12. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania 

wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy 

o odpadach (§ 3, pkt 7  niniejszego Regulaminu), z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji 

opakowań;  

13. opakowaniach wielomateriałowych – należy przez to rozumieć opakowanie wykonane co najmniej 

z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych 

metod mechanicznych;  

14. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu  

na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  

15. zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć sprzęt wymieniony 

w załączniku nr 1  do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

(tj. Dz. U. Nr 180, poz.1495 z późn. zm.);  

16. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady wykazujące co najmniej jedną spośród 

właściwości niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach tj. m. in.: zużyte baterie, 

akumulatory, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, dezynfekcji 

i dezynsekcji oraz opakowania po nich, drewno zawierające substancje niebezpieczne, oleje mineralne 

i syntetyczne, benzyny, smary, przeterminowane i niewykorzystane leki, opakowania po środkach ochrony 

roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, detergenty zawierające substancje niebezpieczne i opakowania 

po nich, kwasy, alkalia i odczynniki fotograficzne oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne 
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odpady zawierające rtęć, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz opatrunki pochodzące 

z gospodarstw domowych;  

17. odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów 

pochodzących z remontów, budów i rozbiórek które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);  

18. odpadach niesegregowanych (zmieszanych) – należy przez to rozumieć odpady komunalne 

nie poddane selektywnemu zbieraniu;  

19. odpadach pozostałych po segregacji – wszystkie odpady pozostałe po wysegregowaniu;  

20. pojemniku – należy przez to rozumieć urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych,  

w tym urządzenia służące do selektywnej zbiórki odpadów: kosze, worki foliowe, kontenery, pojemniki  

tzw. „dzwony” i kosze uliczne na śmieci;  

21. wytwórcy odpadów – należy przez to rozumieć każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje 

powstanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, 

mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba  

że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;  

22. posiadaczu odpadów – należy przez to rozumieć wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną 

oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa 

się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;  

23. selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień 

odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi 

samymi właściwościami i takimi samymi cechami;  

24. odzysku – należy przez to rozumieć jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby 

odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym 

przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane  

do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;  

25. recyklingu – należy przez to rozumieć odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na 

produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to 

ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania 

na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;  

26. zapobieganiu powstawaniu odpadów – należy przez to rozumieć środki zastosowane w odniesieniu 

do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:  

a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu,  

b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,  

c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale;  

27. punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie gminy, 

specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty (obiekty) – punkty stacjonarne, w których 

mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu odpowiednio wyselekcjonowane odpady; punkty 

mogą być mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed 

domów;  

28. kompostowaniu odpadów – należy przez to rozumieć obróbkę tlenową odpadów komunalnych, które 

ulegają biologicznemu rozkładowi w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów 

w celu ich unieszkodliwienia;  

29. kompostowniku – należy przez to rozumieć przydomowe, specjalnie przystosowane urządzenia służące 

do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji;  

30. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy prze to rozumieć stawki 

ustalone uchwałą Rady Miejskiej Ryglicach;  
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31. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru stałych odpadów komunalnych  

na terenie Miasta i Gminy Ryglice, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu, dotyczących 

minimalnej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju tych odpadów;  

32. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych;  

33. komunalnych osadach ściekowych – należy przez to rozumieć pochodzący z oczyszczalni ścieków 

osad z komór fermentacyjnych, osad z innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz 

innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;  

34. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone  

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;  

35. stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach 

sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych 

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;  

36. przydomowej oczyszczalni ścieków – należy przez to rozumieć instalację odbierającą ścieki bytowo – 

gospodarcze i oczyszczającą je do deklarowanej jakości, o przepustowości do 50 mieszkańców;  

37. zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny  

lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi 

i gospodarczymi;  

38. zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie 

w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,  

w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;  

39. budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek przeznaczony na mieszkanie, mający postać:  

a) budynku wielorodzinnego, zawierającego dwa lub więcej mieszkań,  

b) budynku jednorodzinnego,  

c) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej;  

40. budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony dla administracji 

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

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

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

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

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;  

41. budynku zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego 

pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, 

schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek 

zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska  

dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka;  

42. przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryglice w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadający wydane przez Burmistrza zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych;  

43. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowlane 

w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach 

nie hodowlanych;  

44. chowie zwierząt – należy przez to rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich  

bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;  
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45. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych 

i produkcyjnych, a w szczególności: bydło, konie, trzodę, owce, kozy, ptactwo domowe, króliki, nutrie, norki, 

lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

46. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela  

lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;  

47. deratyzacji – należy przez to rozumieć zabieg sanitarny polegający na zwalczaniu za pomocą środków 

chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy;  

48. WPGO –należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;  

49. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ryglice;  

50. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Ryglic.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porządku  

oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości poprzez:  

1. dbanie o czystość ścian budynków, ogrodzeń, urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych 

w miejscach publicznych;  

2. umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów wyłącznie na tablicach ogłoszeń lub miejscach  

do tego przeznaczonych;  

3. usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie jej w należytym stanie sanitarno 

- higienicznym;  

4. usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku 

publicznego oraz chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w sposób umożliwiający 

swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych i pojazdów;  

5. likwidację śliskości chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości poprzez  

m. in. posypywanie materiałami uszarstniającymi;  

6. usuwanie z budynków i urządzeń infrastruktury technicznej nawisów śniegu i sopli oraz prawidłowe 

oznakowanie miejsc szczególnych zagrożeń;  

7. wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników (urządzeń) służących do zbierania 

odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym;  

8. prowadzenie selektywnej zbiórki powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Regulaminie i przekazywanie zebranych w ten sposób odpadów podmiotowi 

uprawnionemu do ich odbioru, w terminie wyznaczonym harmonogramem;  

9. postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);  

10. usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego, gruzu i resztek materiałów budowlanych, 

powstałych w wyniku remontu lub modernizacji lokali;  

11. usuwania gałęzi, które sięgając poza granice nieruchomości stwarzają zagrożenie lub utrudnienie  

dla osób korzystających z sąsiadującego miejsca przeznaczonego do użytku publicznego;  

12. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone 

w odrębnych przepisach;  

13. przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacji sanitarnej;  
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14. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;  

15. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach 

spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147,  

poz. 1033 z późn. zm.), czyli m. in. na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami  

oraz w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami 

okres;  

16. mycie pojazdów mechanicznych w myjniach, a na terenie posesji pod warunkiem, że ścieki po przejściu 

przez osadnik odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, odprowadzanie 

ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi jest surowo zabronione;  

17. dokonywanie naprawy pojazdów mechanicznych w specjalistycznych warsztatach, a drobne naprawy 

typu: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych, 

mogą być wykonywane na terenie nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 

nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, oraz nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby;  

18. stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do zapisów rozdziałów VII i VIII 

niniejszego Regulaminu;  

§ 5. Odpady komunalne wydzielone selektywnie tj. surowce wtórne, odpady zielone oraz kuchenne 

ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane z rozbiórek i remontów prowadzonych we własnym zakresie, 

należy gromadzić w następujący sposób:  

1. odpady powstające w gospodarstwach domowych powinny być gromadzone w sposób selektywny 

z wydzieleniem surowców wtórnych, które będą zabierane przez operatora wyłonionego w drodze przetargu  

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;  

2. odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji, powstające na terenie nieruchomości, mogą być 

kompostowane we własnym zakresie z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący 

uciążliwości dla otoczenia;  

3. odpady niebezpieczne m. in. takie jak: baterie, zużyte akumulatory, świetlówki należy wydzielać 

z powstających odpadów komunalnych i wrzucać do oznakowanych pojemników, specjalnie na nie 

przeznaczonych, rozmieszczonych w punktach handlowych w miejscu zakupu baterii i świetlówek, w szkołach 

prowadzących zbiórkę lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

4. zużyte opony należy usuwać z terenu nieruchomości w trakcie organizowanych przez Urząd Miejski 

w Ryglicach zbiórek sprzed posesji lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

5. przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach lub w innych 

wskazanych do tego celu miejscach (punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych);  

6. odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci (AGD i RTV) należy usuwać z terenu posesji w trakcie 

organizowanych przez Urząd Miejski w Ryglicach akcji „Wielkogabaryty” i „Elektrośmieci” lub dostarczyć  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

7. odpady z budowy i remontów, prowadzonych na terenie nieruchomości we własnym zakresie, należy 

gromadzić wyłącznie w kontenerach przeznaczonych na odpady budowlane;  

8. chemikalia, resztki farb i lakierów, detergenty, środki ochrony roślin itp., należy gromadzić wyłącznie 

w urządzeniach (pojemnikach) przeznaczonych na ten cel, w miejscach wskazanych przez Urząd Miejski 

w Ryglicach - punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 6. 1. Zarządzający nieruchomością publiczną zobowiązany jest do:  

a) dbania o estetyczny wygląd terenu wokół budynków poprzez odpowiednie utrzymanie terenów zielonych 

(ukwiecanie, koszenie trawy, przycinanie krzewów oraz drzew),  

b) dbania o stan ogrodzenia, elewacji budynku, dachów oraz poprawne oznakowanie terenu.  

2. Administratorzy cmentarzy znajdujących się na terenie gminy zobowiązani są do opracowania 

regulaminu korzystania z cmentarza i udostępnienia go mieszkańcom, w celu przestrzegania jego postanowień.  
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3. Zarządcy dróg publicznych, potoków, cieków wodnych, stawów rybnych i zbiorników wodnych 

zobowiązani są do dbania o zachowanie ich poprawnej estetyki, czystości i oznakowania oraz likwidacji 

ewentualnych zagrożeń.  

§ 7. Na całym obszarze Gminy Ryglice zabrania się:  

1. spalania odpadów, szczególnie w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych i gospodarczych;  

2. wykorzystywania koszy w miejscach publicznych do składowania odpadów z gospodarstw domowych 

i miejsc pracy;  

3. stosowania agresywnych środków chemicznych, szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu m. in. śniegu 

i lodu;  

4. niszczenia lub uszkadzania urządzeń do zbierania odpadów, tablic informacyjnych, hydrantów, 

transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystankowych i innych 

obiektów stanowiących dobro i własność publiczną;  

5. umieszczania na drzewach i słupach energetycznych reklam, nekrologów i różnych innych ogłoszeń;  

6. zakopywania odpadów i padłych zwierząt;  

7. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych i ciekłych w miejscach do tego 

nie przeznaczonych;  

8. indywidualnego, samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 

nieruchomości;  

9. wykorzystywania studni kopanych i innych zbiorników ziemnych do gromadzenia odpadów, nieczystości 

ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.  

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

oraz gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości, na drogach i placach publicznych. 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na swojej posesji poprzez 

wyposażenie jej w urządzenia (pojemniki, worki) do zbierania stałych odpadów komunalnych, o pojemności 

uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości.  

2. Urządzenia przewidziane do zbierania stałych odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy  

Ryglice to:  

a) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l;  

b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;  

c) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l;  

d) kontenery o pojemności 1  m
3
, 5  m

3
, 7  m

3
;  

e) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l.  

3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach 

o minimalnej pojemności uwzględniającej normy określone w pkt 4, 8  i 9  niniejszego paragrafu.  

4. Użytkownik nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w co najmniej jeden pojemnik lub worek 

o pojemności 120 l, oznakowany napisem zawierającym nazwę ulicy lub miejscowości wraz z numerem domu.  

5. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może zobowiązać się  

do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników lub worków do selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych.  

6. W razie przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, obowiązek utrzymania ich w należytym stanie obciąża 

właściciela nieruchomości.  

7. Obowiązki dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów 

komunalnych obciążają przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jeżeli 

umowa na odbiór odpadów komunalnych tak stanowi.  
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8. W budynkach wielorodzinnych dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l, 1100 l  

oraz pojemników „dzwonów” przeznaczonych do selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych  

o pojemności 1500 l.  

9. Prowadzący działalność gospodarczą, zarządzający budynkami oświatowymi, ochrony zdrowia, kultury, 

remiz strażackich, lokalami komunalnymi (budynkami użyteczności publicznej) i innymi nie wymienionymi 

znajdującymi się na terenie gminy, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na odpady  

do indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do cyklu odbioru:  

a) dla szkół i przedszkoli – 3  l na każdego ucznia, dziecko i pracownika;  

b) dla domów opieki – 20 l na jedno łóżko;  

c) dla hoteli, pensjonatów i internatów – 20 l na jedno łóżko;  

d) cmentarzy komunalnych i parafialnych – kontener o pojemności 5  m
3 
- 7  m

3
;  

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – minimum 1  pojemnik o pojemności 120 l;  

f) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na lokal;  

g) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc 

zlokalizowanych w tzw. ogródkach na zewnątrz lokalu;  

h) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości zewnętrznej, wymagane jest 

również ustawienie na zewnątrz poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności 10 l – 50 l;  

i) place, parkingi i chodniki przy drogach publicznych, przystanki komunikacyjne – pojemniki o pojemności 

50 l – 120 l;  

j) dla działek rekreacyjnych, altanek sezonowych, domków letniskowych – 20 l na jedną osobę.  

10. O stan sanitarny i techniczny urządzeń służących do zbiórki stałych odpadów troszczy się właściciel, 

użytkownik lub zarządca nieruchomości.  

11. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się urządzenia (pojemniki, worki) 

odpowiadające ogólnym warunkom określonym w Regulaminie, oznakowane następującymi kolorami:  

a) niebieskim - przeznaczone na papier, tekturę, tekstylia (zużytą odzież, obuwie),  

b) białym - przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe,  

c) żółtym - przeznaczone na tworzywa sztuczne (m. in. plastik), metale,  

d) czarnym - przeznaczone na odpady pozostałe po segregacji, w tym odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji,  

12. Worek koloru pomarańczowego przeznaczony jest do gromadzenia pieluch jednorazowych, które 

należy traktować jako odpady zmieszane bądź pozostałe po segregacji. Wobec tego odpady te odbierane będą 

wg harmonogramu wraz z odpadami zmieszanymi i pozostałymi po segregacji, tym samym środkiem 

transportu co niniejsze odpady (pieluchy jednorazowe są odpadem, który nie nadaje się do odzysku czy 

recyklingu). W sytuacji wytwarzania małej ilości odpadu może on być gromadzony w pojemniku na odpady 

zmieszane lub pozostałe po segregacji.  

13. W celu ułatwienia wszystkim użytkownikom nieruchomości prowadzenia selektywnej zbiórki stałych 

odpadów komunalnych, do harmonogramu dołączony zostanie wykaz odpadów, które mogą być gromadzone 

w urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemnikach, workach) przeznaczonych  

do selektywnej zbiórki odpadów, oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione.  

14. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje Burmistrz w porozumieniu 

z operatorem wywożącym nieczystości.  

15. W miejscach publicznych, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, mogą być 

ustawiane pojemniki wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych lub trudnopalnych.  
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16. Pojemniki muszą być oznakowane napisami określającymi m.in. rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone, 

oraz zawierać: nazwę operatora, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik.  

17. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów surowcowych powinny zabezpieczać te odpady przed 

negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.  

§ 9.  Organizatorzy imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i innych o charakterze publicznym 

są zobowiązani do wyposażenia miejsc, w których one się odbywają w odpowiednią ilość pojemników na stałe 

odpady komunalne, oraz zapewnienia odpowiedniej ilości toalet oraz opróżnienia ich po zakończeniu imprezy - 

uprzątnięcia terenu.  

§ 10. 1. Na terenie Gminy istnieje możliwość gromadzenia odpadów wielkogabarytowych 

i niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych.  

2. Burmistrz Ryglic podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ryglice.pl, 

tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, harmonogram i godziny świadczenia usług przez ten punkt oraz wykaz odbieranych z niego 

frakcji odpadów.  

3. Odpady niebezpieczne muszą być zbierane i gromadzone w sposób zabezpieczający środowisko i ludzi 

przed ich negatywnym oddziaływaniem.  

4. Odpady budowlane pochodzące z remontów i rozbiórek prowadzonych we własnym zakresie przez 

właścicieli nieruchomości, mogą być w miarę możliwości wykorzystane na nieruchomości na której powstały 

lub gromadzone w kontenerach specjalnie przeznaczonych do tego celu.  

5. Odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach lub dostarczane  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób, stale lub czasowo przebywających na jej 

terenie.  

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do ilości mieszkańców, 

w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.  

3. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć wskaźniki wytwarzania ścieków 

w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zakresie.  

§ 12. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania stałych odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych są następujące:  

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady lub worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 

ustawiać w miejscu wyodrębnionym, łatwo dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego  

te odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, 

należy wystawiać je w dniu odbioru określonego w harmonogramie na pobocze drogi publicznej, chodnik  

lub plac.  

2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale 

oznaczonym, na wyrównanej i w miarę utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się w nich 

wody i błota oraz penetrowaniem przez zwierzęta i ptactwo.  

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego, 

w celu ich opróżnienia.  

4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne przeznaczone do usunięcia, muszą zostać 

wystawione, w terminie przewidzianym harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości, podczas 

organizowanej przez Urząd Miejski w Ryglicach akcji „Wielkogabaryty” i „Elektrośmieci” lub dostarczone  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 13. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji 

urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:  
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1. Zabronione jest gromadzenie w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, błota, gruzu, gorącego 

popiołu, materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych, toksycznych, chemikaliów i przeterminowanych leków.  

2. Zabronione jest spalanie w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.  

3. Zabronione jest wrzucanie do urządzeń do zbierania stałych odpadów komunalnych, przeznaczonych  

na opakowania szklane: ceramiki, doniczek kamiennych, szkła budowlanego w tym okiennego, szkła 

zbrojonego, szyb samochodowych. Odpady te należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

4. Zabronione jest wrzucanie do urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, przeznaczonych  

na opakowania z tworzyw sztucznych: ciężkich i mokrych folii, opakowań po lekarstwach, po olejach 

i smarach, farbach i lakierach, środkach chwastobójczych i owadobójczych oraz innych podobnych. Odpady te 

należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości prywatnych oraz miejsc publicznych. 

§ 14. 1. Częstotliwość odbierania stałych odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości 

wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:  

a) dla zabudowy jednorodzinnej od 1  do 2  razy w miesiącu,  

b) raz w tygodniu z koszy ulicznych,  

c) niezależnie od ustalonej częstotliwości opróżniania koszy z miejsc publicznych, zarządzający terenami mają 

obowiązek nie dopuszczać do przepełniania się koszy i wysypywania odpadów na ziemię,  

d) kosze i kontenery przy cmentarzach na terenie gminy – w chwili ich zapełnienia.  

2. Częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych wymieniona w niniejszym paragrafie, pkt 1  może 

ulec zmianie ze względu na stan sanitarno – porządkowy nieruchomości (zmianę ilości wytwarzanych odpadów 

na nieruchomości).  

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani  

do systematycznego ich opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź 

wylewania na powierzchnię terenu, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.  

2. Wywozu nieczystości ciekłych dokonuje wyłącznie podmiot do tego uprawniony.  

3. Właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do przechowywania przez okres dwóch lat dowodów 

potwierdzających korzystanie z usług podmiotu uprawnionego, w zakresie opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych (faktur, rachunków).  

4. Właściciele nieruchomości, na których funkcjonują oczyszczalnie przydomowe mają obowiązek 

usuwania osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji, przewidzianą dla danego typu oczyszczalni.  

5. Organizatorzy imprez o charakterze publicznym zobowiązani są usuwać stałe odpady komunalne 

i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

§ 16.  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji związanych 

z odbieraniem stałych odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania  

do wglądu dokumentów, o których mowa w § 15, pkt 3  urzędnikom i funkcjonariuszom publicznym 

posiadającym stosowne upoważnienia, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym zakresie.  

Rozdział 5. 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  
dopuszczonych do składowania na składowisku 

§ 17. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska:  

a) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r.;  
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b) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r.  

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z realizacji  

Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 

§ 18. Gmina Ryglice prowadzić będzie działania edukacyjne i akcje informacyjne, w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności poprzez propagowanie:  

a) systemu selektywnego zbierania odpadów;  

b) korzyści jakie niesie dla środowiska odzysk i recykling odpadów;  

c) konieczności zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;  

d) negatywnego oddziaływania na środowisko nielegalnie składowanych odpadów;  

e) zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w kompostownikach 

przydomowych;  

f) kampanii edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w tym wyeliminowania 

składowania opon w środowisku oraz niekontrolowanego spalania na powierzchni ziemi.  

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem,  

aby nie były uciążliwe dla ludzi i otoczenia, a w szczególności:  

a) utrzymywania zwierząt niebezpiecznych w pomieszczeniach uniemożliwiających ich wydostanie się  

na tereny publiczne przeznaczone do wspólnego użytku;  

b) umieszczenia w widocznym miejscu ostrzeżenia o fakcie utrzymywania na terenie nieruchomości zwierząt 

niebezpiecznych;  

c) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt;  

d) natychmiastowego usuwania przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego;  

e) niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;  

f) wyposażenie psów w obrożę, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną w kaganiec;  

g) posiadanie zezwolenia od stosownych władz, na utrzymywanie na terenie nieruchomości zwierząt 

niebezpiecznych i agresywnych;  

h) nie wprowadzania i wnoszenia zwierząt do obiektów użyteczności publicznej - placówek oświatowych, 

służby zdrowia itp. - zakaz ten nie dotyczy psów przewodników;  

i) nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw, ścieżek zdrowia, boisk sportowych, piaskownic 

i cmentarzy - zakaz ten nie dotyczy psów przewodników.  

3. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność w tym zakresie zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 20. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na:  

a) właścicielach zwierząt;  

b) właścicielach nieruchomości - w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości;  

c) Gminie - w pozostałych przypadkach.  
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Rozdział 8. 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w zabudowie 

jednorodzinnej, zwartej i zagrodowej jest dozwolone pod warunkiem spełnienia przez ich właściciela  

m. in. przepisów i wymogów sanitarnych, ochrony środowiska, ochrony zwierząt.  

2. Posiadacz zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jest bezwzględnie 

zobowiązany do:  

a) posiadania budynków spełniających wymogi prawa budowlanego z przeznaczeniem do hodowli;  

b) ograniczenia wszelkich uciążliwości prowadzonej hodowli do obszaru nieruchomości na której jest 

prowadzona;  

c) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych;  

d) gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych w miejscach spełniających wymogi ustawy z dnia 

10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.);  

e) składowania obornika w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy pozostałych nieruchomości, w tym 

dróg publicznych, w taki sposób aby odcieki nie mogły wydostawać się na teren sąsiednich nieruchomości.  

3. Wywożenie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odbywać się w sposób niepowodujący 

zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych.  

4. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność w tym zakresie zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Usuwanie nieczystości pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego: place, drogi, parkingi, zieleńce, chodniki i inne należy do właścicieli lub opiekunów 

tych zwierząt.  

6. Ule z pszczołami muszą być ustawione w odległości nie mniejszej niż 15 m od granicy nieruchomości, 

w taki sposób aby wylot i wlot pszczół nie stanowił zagrożenia dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział 9. 

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji 

w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wielorodzinnych, zakładach handlowych 

i gastronomicznych, sklepach i punktach handlowych, budynkach produkcji spożywczej, budynkach 

inwentarskich.  

2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają w szczególności pomieszczenia produkcyjne, handlowe, 

magazynowe, piwnice oraz miejsca do gromadzenia odpadów.  

3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się minimum dwa razy w roku.  

4. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty.  

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

6. Właściciele budynków jednorodzinnych przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeby.  

7. W okresie deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia 

środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem: „UWAGA 

TRUCIZNA!”. Miejsca wyłożenia trutki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, zwierząt oraz ptactwa 

domowego. W/w prac nie należy wykonywać gołymi rękami. Resztki trutki pozostałe po deratyzacji, należy 

zabezpieczyć przed dostaniem się związków trujących do gruntu i wód.  

§ 23.  W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz 

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

deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  
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Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz 

oraz w jego imieniu pracownicy Urzędu Miejskiego, posiadający imienne upoważnienie.  

2. Do wykonywania czynności kontrolnych upoważnieni są także funkcjonariusze publiczni na mocy 

odrębnych przepisów.  

3. Pracownicy przeprowadzający kontrolę w imieniu Burmistrza legitymować się będą wobec 

użytkowników nieruchomości pisemnym upoważnieniem.  

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu nieruchomości w celu umożliwienia 

przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)  

i niniejszym Regulaminie.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)  

oraz odpowiednio przepisy innych ustaw.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach 

mgr inż. Grzegorz Wojtanowski 
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