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UCHWAŁA NR XXIV-240-16
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 250), 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, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Andrychów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV-240-16
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów dotyczące:
1)

wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej
takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
b)

uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2)

rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b)

liczby osób korzystających z tych pojemników;

3)

częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)

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

5)

wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6)

wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku
publicznego.
§ 2
1. Właściciele nieruchomości, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, przez:
1)

wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub inne urządzenia służące do gromadzenia odpadów
komunalnych i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym,
2)

selektywne zbieranie powstających na terenie nieruchomości, następujących odpadów:
- szkło,
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- tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
- metale,
- papier,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone,
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
3)

zapewnienie dostępu do miejsc gromadzenia odpadów podmiotom upoważnionym do odbioru odpadów
komunalnych,

4) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów,
5) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że odbywa się na utwardzonych częściach
nieruchomości, a powstałe ścieki są zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego,
6) przeprowadzanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że
nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, oraz nadmiernych uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
2. Właściciele nieruchomości mogą także selektywnie zbierać popiół z gospodarstw domowych.
3. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady nie wymienione w § 2 pkt.1 ppkt.2 stanowią zmieszane
(nieselektywnie zbierane) odpady komunalne, które właściciel powinien gromadzić oddzielnie
w przeznaczonym do tego celu pojemniku lub kontenerze.
§ 3. 1.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych
w workach, pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
2. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1)

kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;

2)

pojemniki na odpady o pojemności od 6 l do 1100 l;

3)

kontenery o pojemności od 1300 l do 10 000 l;

4)

worki o pojemności od 60 l do 120 l oraz worki typu big bag (dotyczy wyłącznie odpadów budowlanych
i rozbiórkowych), które winny być trwale oznakowane nadrukiem „Gmina Andrychów”.

3. Pojemniki powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać
wymagania Polskich Norm, zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób
gromadzących odpady.
4. Pojemniki oraz worki powinny być oznaczone w wyraźny numer ewidencyjny nadany dla gospodarstwa
domowego przez Gminę Andrychów.
§ 4. 1.
Pojemność pojemników do zbierania odpadów powinna być dostosowana do określonej w
regulaminie częstotliwości odbioru odpadów i ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych; w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu
następujących tygodniowych norm:
a) dla budynków mieszkalnych - 20 l na mieszkańca;
b) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 4 l na każdego ucznia lub pracownika;
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c) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, co dotyczy także miejsc w tzw. ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, oraz 5 l na każdego pracownika;
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych) - 5 l na każdego pracownika ;
e) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 20 l na jedno łóżko;
f) dla szpitala - 20 l na każdego pacjenta;
g) dla domków letniskowych - 15 l na osobę;
2. W przypadku lokali gastronomicznych, sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych, dla
zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie wewnątrz lub na zewnątrz lokalu, w miejscu
ogólnodostępnym, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
3. Rodzaj stosowanych pojemników musi zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu
specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów.
4. Przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego
umieszcza się kosze uliczne w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych, w sposób umożliwiający
swobodne korzystanie z koszy.
§ 5. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne
pojemników lub worków:
a) kolor niebieski - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania papieru,
b) kolor żółty - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych,
c) kolor zielony - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania szkła,
d) kolor brązowy – pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych
e) kolor szary - pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania metalu,
2. Ponadto stosuje się pojemniki oznakowane z przeznaczeniem do zbierania popiołu.
3. Pojemniki lub kontenery o pojemności powyżej 110 l winny być wyposażone w koła.
4. Dopuszcza się stosowanie worków do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
zbieranych z nieruchomości wymienionych w § 6 pkt.4.
5. Dla worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki stosuje się następuje minimalne grubości:
- 0,05 mm dla worków przeznaczonych do zbierania papieru oraz tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych,
- 0,075 mm dla worków przeznaczonych do zbierania szkła, odpadów zielonych, metalu.
§ 6. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu widocznym, a
zarazem dostępnym dla pojazdów specjalistycznych i pracowników podmiotów upoważnionych do odbioru
odpadów komunalnych, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości
2. W przypadku, gdy brak jest bezpośredniego dostępu do pojemników dla pojazdów specjalistycznych i
pracowników podmiotów upoważnionych do odbioru odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren
nieruchomości do godziny 6.00.
3. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, dopuszcza się ich
ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, po uprzednim uzgodnieniu z
właścicielem terenu i poinformowaniu pracowników podmiotów upoważnionych do odbioru odpadów
komunalnych.
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4. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, umożliwiającego
dojazd pojazdem specjalistycznym, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów
komunalnych wystawić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu wyznaczonym przez
Burmistrza Andrychowa lub Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie. Szczegółowy wykaz
nieruchomości nie posiadających odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, umożliwiającego dojazd pojazdem
specjalistycznym oraz miejsca zbiórki odpadów od właścicieli tych nieruchomości zostaną podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu, Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie i tablicach ogłoszeń); miejsca te mogą być oznaczone także
tablicą informacyjną „Punkt zbiórki odpadów komunalnych.”
5. 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 winny być zawiązane, a pojemniki i kontenery winny posiadać
zamykane klapy lub przykrywy).
6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1)

utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz,

2)

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

3)

utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości poprzez ich systematyczne zamiatanie i
uprzątanie.

7. Odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych mogą być odbierane jedynie przez podmiot,
z którym Gmina Andrychów ma zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. Z pozostałych nieruchomości
odpady mogą być odbierane przez podmiot posiadający wymagane prawem uprawnienia do odbioru odpadów, z
którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów.
8. Każdy właściciel nieruchomości, z której pochodzą nieczystości ciekłe gromadzone w zbiorniku
bezodpływowym, ma obowiązek posiadania umowy z uprawnionym podmiotem na odbiór tych nieczystości.
9. Każdy właściciel nieruchomości, z której pochodzą nieczystości ciekłe ma obowiązek podłączyć
nieruchomość do sieci kanalizacyjnej, jeżeli odległość nieruchomości od tej sieci jest nie większa niż 100 m oraz
nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
10. 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 odbioru
odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości:
a) dla budynków jednorodzinnych położonych na terenach wiejskich:
- odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane):
·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,
- papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, oraz popiół - nie rzadziej niż raz w
miesiącu,
b)

dla budynków jednorodzinnych położonych na terenach miejskich:
- odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane) oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:
·nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
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·nie rzadziej niż raz w miesiącu - w okresie od 1 listopada do 31 marca,
- papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal – nie rzadziej niż raz w miesiącu
c) dla budynków wielomieszkaniowych:
- odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane) oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień
- papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal, popiół –nie rzadziej niż raz w miesiącu
d)

dla pozostałych nieruchomości – według częstotliwości ustalonej z podmiotem upoważnionym do
odbioru odpadów komunalnych,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony
odbierane będą dwa razy w roku; miejsca i terminy zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Andrychowie i tablicach ogłoszeń).
11. Odpady, o których mowa § 2 pkt 1 ppkt 2, są ponadto przyjmowane od właścicieli nieruchomości przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości odpadów gromadzonych
w tych koszach, jednak nie może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie .
13. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki na nieczystości ciekłe, obowiązani są do
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości.
Rozdział 3.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 7
Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby
zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,
b) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba
że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi,
c) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach
publicznych.
§ 8. Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do:
- prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu
dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało
uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej
kontroli nad jego zachowaniem,
- oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny ogrodzone,
na których trzymane są psy biegające luzem,
Rozdział 4.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym
także zakaz ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.
§ 9. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na
nieruchomościach:
a) na których usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne lub obiekty użyteczności publicznej,
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b) usytuowanych w odległości mniejszej niż 50m od granic nieruchomości, o których mowa w lit. a
c) usytuowanych w odległości mniejszej niż 5 m od granic nieruchomości zamieszkałych niewymienionych w
lit. a.
§ 10. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, niewymienionych w § 10, utrzymywanie
zwierząt gospodarskich dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie powoduje to uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
§ 11. Posiadacze zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób
uniemożliwiający zwierzętom przedostawanie się na nieruchomości sąsiednie.
§ 12. Osoby utrzymujące pszczoły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane są do:
a) ustawiania uli z pszczołami w odległości nie mniejszej niż 10 m od drogi publicznej oraz granic nieruchomości
sąsiednich,
b) jeżeli zachowanie odległości 10 m od otoczenia wskazanego w lit. a nie jest możliwe - dopuszcza się
ustawienie uli w odległości od 3 do 10 m, pod warunkiem oddzielenia ich od otoczenia stałą przeszkodę
(parkan, mur, krzewy, budynek, itp) o wysokości co najmniej 3m,
c) ustawiania uli w odległości co najmniej 150 m od budynków użyteczności publicznej i budynków
mieszkalnych wielorodzinnych,
d) oznaczenia obszaru pasieczyska stacjonarnego poprzez umieszczenie tablicy ,,Uwaga pszczoły!”
Rozdział 5.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 13
1. Obowiązkiem deratyzacji są objęte nieruchomości, należące do osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa, gastronomii i obrotu artykułami rolnospożywczymi, a także budynki użyteczności publicznej i budynki mieszkalne wielorodzinne. Obowiązek
deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę
potrzeb.
2.
roku,:

Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana będzie okresowo, dwa razy w ciągu

- w okresie wiosennym od 1 do 30 kwietnia
- w okresie jesiennym od 1 do 31 października
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Andrychowa
na podstawie uchwały Rady Miejskiej określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
4.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

