
UCHWAŁA NR XXIX-205-20 
 

RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art.  4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, 

Rada Miejska w Andrychowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów, w brzmieniu 
stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX-387-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2021 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XXIX-205-20

Rady Miejskiej w Andrychowie

z dnia 26 listopada 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

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

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Andrychów;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;

3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Andrychowie;

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością, w rozumieniu ustawy;

5) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 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; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach);

6) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary lub masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów
budowlanych i rozbiórkowych;

7) bioodpadach - rozumie się przez to 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 (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach);

8) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających
w procesie produkcji opakowań (art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi);

9) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt wymieniony
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter
i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady
komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

10) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy);

11) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania (art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy);

12) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie nieruchomości,
zgodnie z art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań;
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13) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza (art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt);

14) zwierzętach gospodarskich - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

15) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów,
w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i takimi samymi cechami (art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach).

Rozdział 2

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów
komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:

1) papier,

2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

3) szkło,

4) bioodpady,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

9) zużyte opony,

10) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w tym igły, strzykawki
i ampułkostrzykawki), farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, żywice, detergenty,
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, żarówki,
świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe).

2. Właściciele nieruchomości mogą także selektywnie zbierać popiół pochodzący ze spalania paliw
w paleniskach domowych.

3. Pozostałe odpady powstałe po selekcji odpadów stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

4. Do strumienia odpadów zbieranych selektywnie nie dopuszcza się wprowadzania silnie zabrudzonych
tworzyw sztucznych i opakowań.

5. W przypadku gdy rodzaj materiału na to pozwala, zaleca się trwałe zgniatanie lub złożenie na płasko
opróżnionych opakowań przed włożeniem ich do pojemnika lub worka.

6.Właściciele nieruchomości mogą kompostować wytwarzane na terenie nieruchomości bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostownikach.

7. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
selektywnie z chwilą ich powstania.

§ 4.1 Warunek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości uznaje
się za niespełniony, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z poniższych przypadków:

- pojemnik lub worek na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zawiera odpady wymienione
w ust. 1;

- w pojemnikach lub workach na poszczególne odpady segregowane znajdują się inne odpady niż odpady, na
które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.
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§ 5. Odbioru zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości dokonują podmioty wpisane do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Andrychów prowadzonego przez Burmistrza Andrychowa.

Rozdział 3

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 6. 1.Punkty selektywnego zbierania odpadów tworzone przez Gminę Andrychów zapewniają przyjmowanie
odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1, a od dnia 01.01.2025r. dodatkowo odpadów tekstyliów i odzieży.

2.W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych selektywnie zebrane odpady komunalne
umieszcza się odpowiednio w oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na poszczególne rodzaje odpadów
komunalnych lub w miejscach wskazanych przez pracownika obsługi punktu.

3. Uzupełnieniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych są:

1) zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon
organizowane na zlecenie Gminy Andrychów;

2) pojemniki na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady ustawiane w zestawach na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego;

3) pojemniki ustawione w obiektach użyteczności publicznej przeznaczone do zbierania zużytych baterii
i akumulatorów;

4) pojemniki ustawione w aptekach przeznaczone do zbierania przeterminowanych leków;

5) placówki handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, punkty serwisowe sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości lub mieszkaniec
dostarcza odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1, we własnym zakresie i na swój koszt.

5.Odpady komunalne zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Andrychów wyłącznie w ramach ponoszonej na rzecz Gminy
Andrychów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 4

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego

§ 7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu
pieszych i pojazdów oraz zanieczyszczenia jezdni, z uwzględnieniem ochrony istniejących drzew i krzewów.

Rozdział 5

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi

§ 8. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że mycie odbywa się
na utwardzonych częściach nieruchomości nieprzeznaczonych do użytku publicznego, a powstałe ścieki są
zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Odprowadzenie takich ścieków do wód
lub do ziemi jest zabronione.

2. Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza. Powstające
w związku z naprawą odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdział 6

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków 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 oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
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§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w liczbę pojemników lub
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, dostosowaną do swoich indywidualnych
potrzeb, uwzględniającą określoną w Regulaminie częstotliwość odbioru odpadów, w liczbie nie mniejszej niż
po jednym pojemniku lub worku na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie bezpośrednio z terenu
nieruchomości.

2. Na potrzeby określenia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej minimalnej pojemności pojemników
lub worków przyjmuje się średnią objętość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca
nieruchomości w ciągu tygodnia w wysokości 26 litrów odpadów zmieszanych oraz w wysokości 22 litrów
odpadów segregowanych (papier, metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło).

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, albo
które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przy
wyposażaniu nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
uwzględniają następujące średnie tygodniowe normy wytwarzania odpadów komunalnych:

1) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 4 l na każdego ucznia i pracownika;

2) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, oraz 5 l na każdego pracownika;

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, biur i punktów handlowych (w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych) - 5 l na każdego pracownika;

4) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 20 l na jedno łóżko;

5) dla szpitala - 20 l na każdego pacjenta;

6) dla domków letniskowych - 15 l na osobę;

7) w przypadku lokali gastronomicznych, sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych, dla
zapewnienia czystości wymagane jest dodatkowo ustawienie wewnątrz lokalu, w miejscu ogólnodostępnym -
co najmniej jeden kosz na odpady o pojemności min. 20 l. Dopuszcza się lokalizację kosza przed lokalem pod
warunkiem, że zostanie on ustawiony na terenie będącym częścią prowadzonej działalności i w miejscu
dostępnym dla klientów.

§ 10. Gromadzenie odpadów komunalnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1) -4) oraz ust. 2 i 3
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6, następuje wyłącznie w pojemniku lub worku.

§ 11. 1.Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:

1) Nieruchomości, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

a) worki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru , w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru
i odpadów opakowaniowych z tektury – w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier”;

b) worki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła –
w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”;

c) worki przeznaczone do zbierania odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów
z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych – w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”;

d) worki przeznaczone do zbierania bioodpadów – w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”,

e) pojemniki przeznaczone do zbierania popiołu – w kolorze dowolnym z wyłączeniem kolorów określonych
w pkt. a)- d), oznaczone napisem „Popiół”;

f) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) - w kolorze dowolnym
z wyłączeniem kolorów określonych w lit. a) -d).

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny być:

- półprzeźroczyste lub przeźroczyste tzn. umożliwiające kontrolę zebranych odpadów bez konieczności
otwierania worka;
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- o pojemności 120 l,

- o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg dla worków koloru żółtego oraz minimum 30 kg dla
worków pozostałych kolorów,

- wykonane z folii polietylenowej i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych pierwiastków
szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i popiołu powinny być:

- o minimalnej pojemności 110 l,

- wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu,

- zgodne z obowiązującymi normami europejskimi lub równoważnymi normami kraju producenta,

- odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury, środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne,
niezawierające pierwiastków szkodliwych dla środowiska,

- wyposażone w pokrywę oraz - dodatkowo - w przypadku pojemników o pojemności powyżej 110 l
w koła.

2) Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi (wielorodzinnymi):

a) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych
z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury – w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier”,

b) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła –
w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”,

c) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali,
odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych – w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

d) pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów – w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”,

e) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) - w kolorze dowolnym
z wyłączeniem kolorów określonych w lit. a)-d).

W sytuacji okresowego powstawania zwiększonej ilości odpadów segregowanych na terenie nieruchomości
dopuszcza się stosowanie do zbierania odpadów, worków spełniających wymagania określone w niniejszym
Regulaminie.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być:

- o minimalnej pojemności 110 l,

- wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu,

- zgodne z obowiązującymi normami europejskimi lub równoważnymi normami kraju producenta,

- odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury, środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne,
niezawierające pierwiastków szkodliwych dla środowiska,

- wyposażone w pokrywę oraz dodatkowo w przypadku pojemników o pojemności powyżej 110 l
w koła.

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny być:

- półprzeźroczyste lub przeźroczyste tzn. umożliwiające kontrolę zebranych odpadów bez konieczności
otwierania worka,

- o pojemności 120l,

- o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg dla worków koloru żółtego oraz minimum 30 kg dla
worków pozostałych kolorów,

- wykonane z folii polietylenowej i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych pierwiastków
szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne.

3) Pozostałe nieruchomości z wyłączeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz dróg
publicznych:
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a) pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów
opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury – w kolorze niebieskim, oznaczone napisem
„Papier”,

b) pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze
szkła – w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”,

c) pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych
z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, oraz
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”,

d) pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania bioodpadów– w kolorze brązowym, oznaczone napisem
„Bio”,

e) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) - w kolorze dowolnym
z wyłączeniem kolorów określonych w lit. a) - d).

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być:

- o minimalnej pojemności 110 l,

- wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu,

- zgodne z obowiązującymi normami europejskimi lub równoważnymi normami kraju producenta,

- odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury, środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne,
niezawierające pierwiastków szkodliwych dla środowiska,

- wyposażone w pokrywę oraz koła, z zastrzeżeniem, że obowiązek wyposażenia w koła nie dotyczy
pojemników o pojemności 110 l oraz pojemników kontenerowych o pojemności powyżej 5000 l.

Dopuszcza się stosowanie prasokontenerów o pojemności 10 000 l oraz 20 000 l.

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny być:

- półprzeźroczyste lub przeźroczyste tzn. umożliwiające kontrolę zebranych odpadów bez konieczności
otwierania worka,

- o pojemności 120 l ,

- o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg dla worków koloru żółtego oraz minimum 30 kg dla
worków pozostałych kolorów,

- wykonane z folii polietylenowej i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych pierwiastków
szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne.

2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, worki i pojemniki powinny być dodatkowo wyraźnie
oznaczone numerem ewidencyjnym nadanym dla nieruchomości przez Gminę Andrychów.

3. Dopuszcza się stosowanie worków o poj. 120 l w kolorze dowolnym z wyłączeniem kolorów określonych
w ust. 1 pkt 1) lit. a) -d) do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości
wymienionych w § 13 ust. 4.

4. Odpady zgromadzone w pojemnikach i w workach niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu
nie będą odbierane.

5. Kosze na odpady niesegregowane (zmieszane) o minimalnej pojemności 30 l oraz pojemniki przeznaczone
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 60 l ustawiane na drogach
publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego
powinny być:

1) ustawione w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym,

2) rozmieszczone w takiej liczbie, aby łączna ich pojemność była dostosowana do potrzeb wynikających
z intensywności ruchu pieszych z tym, że na przystanku autobusowym nie może być mniej niż 1 kosz na
odpady zmieszane o pojemności minimum 30 l.

§ 12. 1.Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez sportowo-
rekreacyjnych, widowiskowych i innych, na czas ich trwania są zobowiązani do:
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1) ustawienia dodatkowych koszy lub pojemników na odpady; ilość koszy lub pojemników powinna być
dostosowana do planowanej liczby uczestników imprezy,

2) zapewnienia dostępu do toalet, a jeżeli jest to niemożliwe, do wyposażenia terenu imprezy w przenośne
szalety; ilość szaletów przenośnych powinna być dostosowana do planowanej liczby uczestników imprezy,

3) usunięcia odpadów po zakończeniu imprezy z równoczesnym doprowadzeniem nieruchomości do
czystości i porządku.

2. Obowiązki, o których mowa w ust.1, mogą być przez właściciela nieruchomości przeniesione na
organizatora imprezy.

§ 13. 1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą, w miejscu umożliwiającym
swobodny dostęp zarówno dla użytkowników jak i podmiotu odbierającego odpady.

2. W przypadku, gdy brak jest swobodnego dostępu do pojemników dla podmiotu odbierającego odpady,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki lub
worki przed wejściem na teren nieruchomości do godziny 6.00. Przez swobodny dostęp rozumie się
zapewnienie bezpośredniego dojazdu do tych pojemników lub worków za pomocą wyspecjalizowanego
pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości mechanicznego opróżniania pojemników przez ten
pojazd, bez konieczności otwierania wejścia na teren posesji. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu
wystawiania pojemnika lub worka w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady.

3. W przypadku, gdy z uwagi na warunki terenowe lub techniczne, właściciel nieruchomości nie ma
możliwości ustawienia pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej
nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem tego terenu.

4. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub ogólnodostępnej
drogi wewnętrznej nie stanowiącej własności prywatnej, umożliwiającej dojazd pojazdem specjalistycznym,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić do godz. 6.00
pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych przy drodze publicznej, ogólnodostępnej drodze
wewnętrznej nie stanowiącej własności prywatnej lub w miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Andrychowa.
Wyznaczone miejsca zbiórki odpadów wraz z wykazem nieruchomości nieposiadających odpowiedniego
dostępu do drogi, umożliwiającego dojazd pojazdem specjalistycznym będą umieszczone na stronie
internetowej Urzędu oraz podmiotu, z którym zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

§ 14. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan
techniczny i sanitarny powinny zapewniać:

1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,

2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

3) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżnienia, w przypadku,
gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy,

4) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości jak
również podczas odbioru odpadów (worki mają być zawiązane i nieuszkodzone, a pojemniki i kontenery
posiadać zamykane klapy i przykrywy).

§ 15.Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1) utrzymywać pojemniki w należytym stanie sanitarnym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję,

2) zapewnić, aby pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części niezbędnej do jego
prawidłowego funkcjonowania.

Rozdział 7

Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów

§ 16.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez:

1) usytuowanie pojemników w sposób zapewniający swobodny do nich dostęp,

2) gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach i niedopuszczanie do ich przepełnienia,
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3) systematyczne sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami lub
workami z zachowaniem zasad selektywnego ich zbierania,

4) mycie i dezynfekcję miejsc gromadzenia odpadów zapobiegające powstawaniu uciążliwości zapachowych.

§ 17. Podmiot świadczący usługi odbioru odpadów jest zobowiązany do uporządkowania miejsca, w którym
odbyła się usługa odbioru odpadów z zanieczyszczeń i odpadów, które wysypały się z koszy, pojemników,
worków i pojazdów realizujących usługę.

Rozdział 8

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 18. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości winno odbywać się systematycznie,
w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na jej terenie. Ustala się minimalną częstotliwość
pozbywania się odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a)odpady niesegregowane (zmieszane), bioodpady :

- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

- nie rzadziej niż raz w miesiącu - w okresie od 1 listopada do 31 marca,

b) papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, metal oraz popiół – nie
rzadziej niż raz w miesiącu,

2) dla budynków wielolokalowych (wielorodzinnych):

a) odpady niesegregowane (zmieszane), bioodpady - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień,

b) papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, metal – nie rzadziej niż raz
w miesiącu,

3) dla pozostałych nieruchomości – według częstotliwości ustalonej z podmiotem świadczącym usługi
odbioru odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zmieszanych.

2. Odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1, a nie wymienionych w ust. 1, właściciel
nieruchomości winien pozbywać się na bieżąco, wg potrzeb.

3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych na odpady niesegregowane (zmieszane) powinna być
dostosowana do ilości odpadów gromadzonych w tych koszach, jednak nie może następować rzadziej niż raz na
dwa tygodnie.

4. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinna być dostosowana do ilości odpadów
gromadzonych w tych koszach, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki na nieczystości ciekłe obowiązani są do
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, dostosowany do ilości
zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.
Niedopuszczalne jest przepełnianie urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i – w konsekwencji – brak
gwarancji zachowania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 19. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach (z zastrzeżeniem §11
ust. 3) i udostępniać w terminie odbioru podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych;

2) papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe:

a) należy gromadzić w zależności od rodzaju zabudowy w pojemnikach lub workach zgodnie
z postanowieniami Regulaminu i udostępniać w terminie odbioru podmiotowi świadczącemu usługi odbioru
odpadów komunalnych lub,

b) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli pozbycie się tych
odpadów jest konieczne poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości;
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3) bioodpady stanowiące odpady komunalne:

a) należy gromadzić w pojemnikach lub workach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i udostępniać
w terminie odbioru podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych, lub

b) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach zgodnie z wymaganiami określonymi w § 22
Regulaminu, lub

c) przekazywać bezpośrednio po wytworzeniu do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
jeżeli pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów
z nieruchomości;

4) popiół należy gromadzić w pojemnikach i udostępniać w terminie odbioru podmiotowi świadczącemu
usługi odbioru odpadów komunalnych;

5) odpady wielkogabarytowe:

a) należy gromadzić nie wcześniej, niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, wyłącznie
w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości (zarządcę) oraz nieutrudniającym korzystanie
z nieruchomości, a w terminie odbioru udostępniać je podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów
komunalnych lub

b) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) zużyte baterie i akumulatory:

a) należy przekazywać podmiotowi zbierającemu zużyte baterie lub akumulatory bądź wyrzucać do
specjalnych pojemników ustawionych w miejscach odbioru m.in. na terenie obiektów użyteczności publicznej,
placówek handlowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub

b) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) należy przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub

b) gromadzić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, wyłącznie w miejscu
wyznaczonym przez właściciela nieruchomości (zarządcę) oraz nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości,
a w terminie odbioru udostępniać odpady podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych
lub

c) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

9) zużyte opony:

a) należy gromadzić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, wyłącznie
w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości (zarządcę) oraz nieutrudniającym korzystanie
z nieruchomości, a w terminie odbioru udostępniać podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów
komunalnych lub

b) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) przeterminowane leki:

a) należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach, o których mowa
w § 6 ust. 3 pkt 4; wykaz aptek jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu, lub

b) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

11) odpady niebezpieczne w tym chemikalia, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,
żywice, detergenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
żarówki, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe) należy przekazywać do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we

Id: 5056B8EE-C920-40E2-9083-BA9FD8E02A53. Uchwalony Strona 9



krwi, w szczególności igły, strzykawki i ampułkostrzykawki należy gromadzić w opakowaniu zbiorczym
chroniącym przed zakłuciem osób postronnych, a następnie przekazywać do punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

§ 20. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są
do pozbywania się odpadów na zasadach określonych w umowie zawartej z podmiotem świadczącym usługi
odbioru odpadów komunalnych.

§ 21. Zabrania się zbierania w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:

1) ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego
folią, papieru faksowego, termicznego, przebitkowego, zdjęć, papierowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, ubrań;

2) ceramiki, glazury, terakoty, doniczek, kryształów, porcelany; szkła okularowego i żaroodpornego; zniczy
z zawartością wosku, reflektorów, luster, szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp
telewizyjnych, opakowań po areozolach;

3) opakowań z zawartością, folii termokurczliwej, styropianu i innych tworzyw piankowych:

4) drewna impregnowanego; płyt wiórowych i pilśniowych; oleju jadalnego; ziemi i kamieni; kości
i odchodów zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, żwirku lub trocin z kuwet dla zwierząt.

Rozdział 9

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi

§ 22. 1.Kompostuje się wyłącznie bioodpady stanowiące odpady komunalne wytworzone na danej
nieruchomości.

2. Kompostowanie prowadzi się w celu otrzymania kompostu.

3. Kompostowanie bioodpadów prowadzi się w szczególności:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych,

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, zapewniającej przewietrzanie kompostu,

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

4. Przydomowe kompostowniki powinny być usytuowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych,
spełniających wymagania określone w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5.Kompostowania bioodpadów nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających
dostęp powietrza.

6. Kompostowanie bioodpadów nie może powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego
oddziaływania na środowisko.

7. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych
kompostownikach zgłaszają ten fakt w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

8. Posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów zwalnia właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z obowiązku posiadania worka przeznaczonego do
gromadzenia bioodpadów. Właściciel nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów winien je
zagospodarować w całości.

Rozdział 10

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 23. Właściciele nieruchomości winni dążyć do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów
w szczególności poprzez:

1)ograniczenie marnotrawienia żywności,
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2) kupowanie produktów w opakowaniach ekologicznych, wielokrotnego użytku,

3)ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,

4)wydłużenie okresu użytkowania produktów,

5) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy,

6) stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7)stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności,

8)stosowanie akumulatorów w miejsce baterii,

9)budowę i użytkowanie kompostowników.

Rozdział 11

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

§ 24. 1.Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań,
aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,

2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym,

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku, poprzez umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu koszach,
a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne,

4) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci i piaskownic.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym, a także
funkcjonariuszy Policji oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie
wykonywania zadań służbowych.

3. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego, właściciele
i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych
przez zarządców tych terenów.

§ 25. Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do:

1) zabezpieczenia miejsca pobytu psa w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa na teren
przeznaczony do użytku publicznego,

2) oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny
ogrodzone, na których trzymane są psy biegające luzem.

Rozdział 12

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach

§ 26. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich
na nieruchomościach:

1) o powierzchni mniejszej niż 5 arów;

2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub obiektami użyteczności publicznej;

3) usytuowanych w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy z nieruchomościami zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi lub obiektami użyteczności publicznej.

2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy utrzymywania pszczoły miodnej.

§ 27. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, nie wymienionych w § 26, utrzymywanie
zwierząt gospodarskich dopuszczalne jest pod warunkiem:
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1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami określonymi przepisami odrębnymi,

2) niedopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości własnej oraz nieruchomości sąsiednich,

3) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,

4) gromadzenia i usuwania nieczystości powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 13

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 28.Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji na obszarze Gminy Andrychów.

§ 29.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności magazyny, piwnice, altany i pomieszczenia
śmietnikowe, węzły ciepłownicze, studzienki na przyłączach wodociągowych lub pomieszczenia, w których
zainstalowano wodomierze, studzienki na przyłączach kanalizacji sanitarnej, komory na sieciach i przyłączach
ciepłowniczych.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminach:

1) wiosennym – od 1 kwietnia do 30 kwietnia,

2) jesiennym – od 1 października do 31 października,

3) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 14

Przepisy końcowe

§ 30. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10
ust. 2a ustawy.
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