
UCHWAŁA NR XII/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tuchów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 
 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Tarnowie, Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.

§ 3. 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Ryszard Wrona
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Załącznik do Uchwały Nr XII/77/2015

Rady Miejskiej w Tuchowie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 
Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Tuchów.

§ 2. 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. mieszkańcu – rozumie się przez to osobę mającą na terenie Gminy Tuchów miejsce 
zamieszkania,

2. miejscu zamieszkania – rozumie się przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj 
spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności w szczególności 
związanych ze zorganizowanym wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u znajomych i krewnych, 
prowadzonymi interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi,

3. nieruchomości - należy przez to rozumieć, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny 
przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub część takich budynków,

4. nieruchomość niezamieszkana – nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, 
a nie zamieszkują mieszkańcy (tj. urzędy, kościoły, szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, sportu, 
rekreacji, cmentarze, nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, ogródki 
działkowe, domki letniskowe, altanki sezonowe),

5. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

6. 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,

7. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 
komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na 
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego 
rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg,

8. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

9. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć części roślin pochodzące z pielęgnacji 
terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów,
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10. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, jednostkowe lub zbiorcze wycofane 
z ponownego użycia,

11. odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, 
budów i rozbiórek, z wyjątkiem płyt i innych elementów zawierających azbest,

12. odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych 
w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 122 z późn. zm.),

13. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo 
w zbiornikach bezodpływowych,

14. zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,

15. stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania 
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

16. podmiotach uprawnionych – rozumie się przez to:

1) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych - 
wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Tuchowa,

2) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych na ścieki i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części – posiadających ważne zezwolenie wydane przez Burmistrza 
Tuchowa,

17. chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich 
bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,

18. zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu 
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 122 z późn. zm.),

19. zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 
ustawy z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921),

20. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne z rozumieniu 
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 856 z późn. zm.),

21. chodniku – rozumie się przez to wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu 
pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

22. drodze publicznej – rozumie się przez to drogę zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 460, z późn.zm.),

23. zarządcy drogi – rozumie się przez to zarządcę drogi zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 460, z późn.zm.),

24. Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (dalej PGOWM) – rozumie 
się przez to dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 
XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r,

25. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozumie się przez to ustawę 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 
1399),
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26. ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 21, z późn.zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

na terenie nieruchomości

§ 3. 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swoich 

nieruchomości poprzez:

1. uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków,

2. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi uprawnionemu odpadów 
komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

3. zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników lub worków o wielkości 
i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców danej nieruchomości, w sposób opisany w niniejszym 
Regulaminie,

4. utrzymywanie pojemników służących do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie 
sanitarnym, technicznym i estetycznym,

5. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi 
uprawnionemu, w terminach wyznaczonych harmonogramem przedkładanym przez firmę 
dokonującą odbioru odpadów, zatwierdzanym przez gminę i dostarczanym raz w roku właścicielom 
nieruchomości oraz dysponującym lokalami,

6. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych w workach 
oznakowanych napisami określającymi rodzaj odpadów na jakie są przeznaczone oraz nazwę 
przedsiębiorcy, logo, adres i telefon obsługującego odbierającego odpady,

7. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przekazywania odpadów na 
podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości lub prowadzącym 
działalność gospodarczą a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej,

8. w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz 
racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1) opróżniania i oczyszczania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem 
w pojemniku na odpady,

2) redukowania objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań 
wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady.

9. przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia:

1) wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej,

2) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej; - o ile nieruchomość nie została 
wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych,

10. przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych i ich regularne opróżnianie lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie,
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11. w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, oddzielne gromadzenie 
nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, którą należy 
wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (t.j. 
Dz. U. z 2015 poz. 625),

12. stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie 
gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 
o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 625),

13. uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 140), z terenu nieruchomości wraków pojazdów 
mechanicznych,

14. niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, 
powstałych w wyniku remontów i budowy lokali oraz budynków,

15. uprzątanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń 
z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego,

16. uprzątanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie itp., zanieczyszczeń 
z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania 
pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, 
studzienek, okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z kratkami do 
czyszczenia, a tym samym utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego,

17. uprzątnięcie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu, z powierzchni chodników 
położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego oraz posypanie tych miejsc piaskiem w celu usunięcia śliskości niezwłocznie 
po jej powstaniu (powinność tą należy realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych 
i pojazdów),

18. uprzątnięcie piasku z chodnika w sposób opisany w pkt 16,

19. usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodowych z dachów, okapów, gzymsów, rynien, 
balkonów i innych części nieruchomości, w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi 
i zwierząt - realizując w ten sposób zapis § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 nr 74 poz. 836),

20. gromadzenie uprzątniętego z chodników błota, śniegu, lodu, przy krawędzi chodnika 
z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych,

21. usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, 
rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa 
miejscowego, jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w przypadku obiektów 
zabytkowych na ich umieszczenie wymagana jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków),

22. oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 520), przez umieszczenie w widocznym 
z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czytelny 
wygląd,

23. umieszczenie w budynkach wielolokalowych w pobliżu wejścia, tablic zawierających dane 
adresowe właściciela lub zarządcy oraz numery telefonów alarmowych,

24. utrzymanie nieruchomości niezabudowanych, niebędących nieruchomościami rolnymi, ani 
obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani 
obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, poprzez likwidację zachwaszczenia, z trawą 
wykoszoną przynajmniej raz w roku do wysokości minimum 15 cm,
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25. usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż dróg i innych ciągów komunikacyjnych 
utrudniających ruch pojazdów i pieszych,

26. utrzymanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych,

27. utrzymanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego 
otoczenia,

28. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, 
a więc:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych 
i specjalnie oznaczonych,

29. drobne naprawy pojazdów samochodowych, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, 
żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi, na terenie 
nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są 
one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy,

30. pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów 
zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych, jak i będących własnością osób 
fizycznych i prawnych,

31. coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie 
dostępnych,

32. umieszczenie, w razie potrzeby, plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach 
do tego celu przeznaczonych,

33. umieszczenie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, 
placach zabaw itp., regulaminów korzystania z nich,

34. postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości 
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 21, z późn.zm.),

35. stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VI 
i VII niniejszego Regulaminu,

36. zgłaszanie gminie lub policji faktu zauważenia bezdomnego psa lub kota oraz innego 
zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę.

§ 4. 
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów:

1. worki do prowadzenia selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości otrzyma bezpłatnie,

2. właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki w miejscach gromadzenia odpadów 
komunalnych spełniających wymagania § 22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690),

3. prowadzenie selektywnego zbierania następujących sześciu frakcji odpadów komunalnych:
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1) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),

2) tworzywa sztucznego,

3) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe),

4) opakowań wielomateriałowych,

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 
ulegających biodegradacji,

6) metalu;

jest obowiązkowe na obszarach zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej z tym, że 
powyższe frakcje należy gromadzić i oddawać w odpowiednich rodzajach worków na 
odpady, a pozostałe odpady należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów gdzie 
przyjmowane są nieodpłatnie.

4. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych 
z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że w zabudowie 
zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego 
kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala, na co najmniej dwuletni okres 
przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego 
kompostu,

5. z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie 
nakręcić po zagnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość,

6. opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed 
złożeniem do worka,

7. selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach wypełnionych co 
najmniej w 2/3 pojemności, które należy szczelnie zamknąć,

8. na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez 
przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym 
harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej 
z przedsiębiorcą,

9. na obszarach zabudowy wielolokalowej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez 
przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości wielolokalowej, rozumiany tutaj jako wspólnota 
mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe, worki 
lub wspólne pojemniki; właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera 
odpady,

10. prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych 
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, 
tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach 
ochrony roślin jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy,

11. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można 
przekazywać przedsiębiorcy dwa razy do roku w terminach określonych harmonogramem w sposób 
taki sam jak w przypadku pozostałych odpadów zebranych i odbieranych selektywnie lub 
indywidualnie dostarczyć do wyznaczonego przez gminę punktu odbioru odpadów,
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12. pozostałe odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić 
lub ograniczyć dostęp osób trzecich i indywidualnie dostarczyć do wyznaczonego przez gminę 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

13. odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia prac we 
własnym zakresie właściciel nieruchomości (dysponujący lokalem) ma obowiązek umieścić je 
w kontenerach wynajętych od podmiotu uprawnionego na indywidualne zgłoszenie lub dostarczyć 
do wyznaczonego przez gminę punktu odbioru odpadów.

§ 5. 
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym 
podpisał umowę,

2. częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz zbiorników oczyszczalni 
przydomowych wynika z ich prawidłowej eksploatacji.

§ 6. 
1. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać 

wymogi opisane w § 3 Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać 
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a ponadto:

1) pojazdy, o których mowa wyżej winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste,

2) pojazdy odkryte do odbierania odpadów zebranych selektywnie powinny być przykryte siatką 
w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

2. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz 
nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały 
się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 7. 
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:

1) odpady zmieszane – raz na 2 tygodnie,

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania 
wielomateriałowe – raz na miesiąc,

2. z obszarów zabudowy wielolokalowej nie rzadziej niż:

1) odpady zmieszane – raz w tygodniu,

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania 
wielomateriałowe – raz na 2 tygodnie,

3. odpady ulegające biodegradacji:

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 maja z:
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a) nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej raz na 2 tygodnie, w ilości maksymalnej do 
2 worków jednorazowo, pozostałą ilość należy bezpośrednio, we własnym zakresie wywieźć 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

b) nieruchomości o zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu,

2) w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia z:

a) nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej raz na tydzień, w ilości maksymalnej do 
2 worków jednorazowo, pozostałą ilość należy bezpośrednio, we własnym zakresie wywieźć 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

b) nieruchomości o zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu,

3) w okresie od 1 września do 31 października z:

a) nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej raz na 2 tygodnie, w ilości maksymalnej do 
2 worków jednorazowo, pozostałą ilość należy bezpośrednio, we własnym zakresie wywieźć 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

b) nieruchomości o zabudowie wielolokalowej raz w tygodniu,

4) w okresie od 1 listopada do 31 marca z:

a) nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu, w ilości maksymalnej do 
2 worków jednorazowo, pozostałą ilość należy bezpośrednio, we własnym zakresie wywieźć 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

b) nieruchomości o zabudowie wielolokalowej raz na 2 tygodnie,

4. opróżnianie koszy ulicznych, z parków i przystanków następuje raz w tygodniu.

§ 8. 
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz 
w piecach,

2. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia śniegu i lodu,

3. umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.,

4. malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,

5. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

6. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

7. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,

8. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

9. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości 
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.,

10. zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) w celu 
składowania odpadów lub materiałów budowlanych bez uzyskania wymaganej zgody zarządcy 
drogi zgodnie z przepisami ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2015 poz. 460, z późn.zm.).
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych, warunki 
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. dla gospodarstw domowych zamieszkałych przez jedną osobę obowiązują pojemniki 
o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów,

2. dla pozostałych gospodarstw domowych obowiązują pojemniki o pojemności od 110 do 
240 litrów,

3. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje ilość i pojemność 
pojemników, w zależności od ilości wytwarzanych przez nich odpadów, uzgodniona z podmiotem 
odbierającym,

4. właściciele i zarządcy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady 
komunalne są wytwarzane, np. kierujący instytucjami oświaty, kultury, ochrony zdrowia, kultu 
religijnego, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować ilość i pojemność 
pojemników do swych indywidualnych potrzeb,

5. w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje 
Regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników mogą być używane kontenery PO 1,1 
m3 i KP 7 m3 oraz odpowiednio oznaczone worki, za ich wywóz podmiot uprawniony pobiera 
dodatkową opłatę.

§ 10. 
1. Pojemniki oraz worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów winny spełniać 

wymogi określone odrębnymi przepisami.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów o ujednoliconych dla 
poszczególnych rodzajów odpadów kolorach, winny posiadać objętość od 60 do 160 litrów.

§ 11. 
1. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona 

odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz 
w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej 
trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy, ilości te należy zwiększyć o 50 % w stosunku 
do podanych wyżej na każde następne 4 godziny trwania imprezy.

2. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na 
dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 12. 
Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia 

odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym:

1. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości 
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz,

2. pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów,
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3. pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony niektórych części, np. pokrywy,

4. miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, dostęp do nich winny 
mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne,

5. pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu trwale 
oznaczonym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na 
niej wody i błota,

6. miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.

§ 13. 
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić 
przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 
75 poz. 690 z późn. zm.),

2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu 
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, 
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; 
dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu 
odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach,

3. szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa 
muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego 
przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia,

4. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów 
muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu 
umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania 
z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielolokalowej.

§ 14. 
1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 

eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego 
faktu gminie.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, żużlu, 
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 
innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

4. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia 
bytowego.
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Rozdział 4.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 
1. Według WPGO 2010-2014 (z perspektywą na lata 2011-2018) w gospodarce odpadami 

komunalnymi przyjęto, m.in. następujące cele:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) - w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

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

2. Inne wymagania wynikające z WPGO.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16. 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 

i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną 
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 17. 
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

1) na terenie publicznym każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, 
jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami wynosi ponad 
30 cm,

2) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku 
powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, 
policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

3) uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie 
z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 nr 77 poz. 687),

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., chyba że zarządca 
nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej. Postanowienie to nie dotyczy osób 
korzystających z pomocy psów przewodników,
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3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, 
plaż, kąpielisk, chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej, 
oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Tuchowie,

4) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, 
w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, 
nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może 
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej 
opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, oraz odpowiednio 
oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; 
nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, 
mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to 
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

3. hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących 
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy jednorodzinnej,

4. postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych 
w charakterze zwierząt domowych.

§ 18. 
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna Uchwała 

Rady Miejskiej w Tuchowie.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 19. 
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na zwartych terenach, zajętych przez 

budownictwo wielolokalowe, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, 
hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

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

1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 poz. 443 z późn. zm.),

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

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2 zobowiązani 
są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, na terenie płaskim 
tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa 
razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,
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4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości 
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 20. 
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych: budynkami wielolokalowymi, zakładami 

gastronomicznymi, obiektami związanymi z produkcją spożywczą oraz budynkami użyteczności 
publicznej, zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości co 
najmniej raz w roku.

2. Właściciele innych zabudowanych nieruchomości zobowiązani są przeprowadzać deratyzację 
w razie potrzeby (pojawienia się na terenie nieruchomości gryzoni).

§ 21. 
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz 

Tuchowa określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary 
podlegające obowiązkowej deratyzacji, oraz poprzez stosowne zarządzenie, termin jej 
przeprowadzenia.

§ 22. 
Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 23. 
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz 

Tuchowa, poprzez uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), do obowiązkowych zadań własnych gmin
należy utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz stworzenie warunków niezbędnych do
ich utrzymania.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), dalej zwanej
ustawą zmieniającą, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 ze zm.), zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to konieczność podjęcia nowej uchwały m.
inn. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów.

Ustawa zmieniająca dokonała zmian w zasadach funkcjonowania systemów gminnych dot.
rodzaju i ilości odpadów odbieranych z nieruchomości i przyjmowanych w punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedkładanej uchwały dostosowującej
rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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