Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI /41/2015
Zgromadzenia Ekologicznego Związku
Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 3 listopada 2015 r.

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZĄDKU NA TERENIE
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI
ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy,
Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec
będących członkami Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki, zwany dalej
„Regulaminem”, określa obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie
przejętym na mocy Statutu Związku.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z
późn. zm.);
2) statucie związku - należy przez to rozumieć statut Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki,
3) operatorze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, z obszarów gmin będących członkami Ekologicznego Związku
Gmin Dorzecza Koprzywianki, które przekazały zadania z zakresu utrzymania czystości i
porządku temu związkowi § 4 Statutu Związku.
4) gminie – należy przez to rozumieć gminy będące członkami Ekologicznego Związku Dorzecza
Koprzywianki, które przekazały zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku temu
związkowi § 4 Statutu Związku.
5) systemie – należy przez to rozumieć Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
określony w ustawie;
6) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe zgodnie z
definicją art.4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
7) nieruchomości zamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do trwałego
przebywania osób fizycznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
8) nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców - należy przez to rozumieć obiekty i tereny
nie przeznaczone do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności przeznaczone
pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową, oświatową, rekreacyjną,
użyteczności publicznej.
9) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt stacjonarny stanowiący
wydzieloną część nieruchomości, na którą właściciel nieruchomości zamieszkałej przez
mieszkańców może samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie odpady komunalne § 3. ust.1
Regulaminu.
10) nieruchomość (zabudowa) wielorodzinna - należy przez to rozumieć nieruchomości nie
spełniających wymogów dla ich uznania za nieruchomości jednorodzinne, służące zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość;
11) nieruchomość (zabudowa) jednorodzinna - należy przez to rozumieć nieruchomość zabudowaną
budynkiem wolnostojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość;

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.1. Na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica,
Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec wchodzących w skład Ekologicznego
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych
obejmujące następujące frakcje odpadów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

odpady selektywnie gromadzone z papieru i tektury;
odpady selektywnie gromadzone szklane;
odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe;
odpady ulegające biodegradacji, a w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
odpady zielone;
odpady wielkogabarytowe;
odpady budowlane i rozbiórkowe;
odpady niebezpieczne, a w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.;
zużyte opony;
popiołów pochodzących z gospodarstwa domowych.

§ 4.1 Obowiązki utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach należą do właścicieli
tych nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości, poprzez:
1) w zakresie postępowania z odpadami:
a) zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych, niepodlegających selektywnemu zbieraniu do
pojemników, których minimalna pojemność, rodzaje oraz ilość została określona w Regulaminie,
b) selektywna zbiórka odpadów odbywa się w miejscu powstania odpadów (u źródła) w sposób
gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie,
c) pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się wg. określonego harmonogramu odbioru,
zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu,
d) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości,
e) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zorganizowania na terenie swojej nieruchomości
miejsca lokalizacji pojemników służących do gromadzenia i zbierania odpadów w sposób
selektywny,
2) w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego:
a) Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez usunięcie z miejsca nie
powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni,
przy czym inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach.
b) Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię w taki sposób by
stwarzało to zagrożenie bądź utrudniało pojazdom poruszanie się jezdnią.
c) Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z jezdni na chodniki w taki
sposób by stwarzało to zagrożenie i utrudniało poruszanie się chodnikiem.
d) Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się jeżeli:
- powstały w godzinach nocnych - do godz. 7:00
- powstały w godzinach od 7:00 - 22:00 - niezwłocznie po ich wystąpieniu.

e) zakazuje się stosowania środków chemicznych, szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu
śniegu i lodu z chodników i placów publicznych.
§ 5.1 Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie z zastrzeżeniem
zachowania następujących warunków:
1) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodu
2) stosowane są środki ulegające biodegradacji,
3) mycie prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
2. Zabrania się mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego
oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenie powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenie przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział III
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 6.1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności 120 l,
240 l, 1100 l, 2,2 m3, 5m3, 7m3 lub w workach wg określonego poniżej koloru, uwzględniając
następujące normy miesięczne:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
lub 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o
pojemności co najmniej 60 l;
2) dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe 20 l na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
lub 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o
pojemności co najmniej 60 l;
3) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; jednak co
najmniej jeden pojemnik 1,1 m3;
4) dla żłobków i przedszkoli - 5 l na każde dziecko i pracownika; jednak co najmniej jeden
pojemnik 1,1 m3;
5) dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia, aptek, domów
kultury- 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110
l lub 120 l na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l lub 120 l na każdy punkt;
7) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych 50 l na każdego
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l miesięcznie;

8) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej
jeden pojemnik 1,1 m3;
9) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l
lub 120 l;
10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l lub 120 l na każdych 10 pracowników;
11) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali - 20 l na jedno łóżko;
jednak co najmniej jeden pojemnik 1,1 m3;
12) dla obiektów sakralnych, związków wyznaniowych min. jeden pojemnik 110 l lub 120 l
miesięcznie;
13) dla cmentarzy - min. jeden pojemnik 1,1 m3 miesięcznie, przy czym w okresie od 15
października do 15 listopada ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania.
14) dla klubów sportowych - min. jeden pojemnik 110 l lub 120 l miesięcznie;
2.W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza
(w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 1 pkt 7 i 8, należy dodatkowo, na
zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących,
ujednoliconych kolorach:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) żółty z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
i metale;
3) zielony z przeznaczeniem na opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
4) brązowy na odpady biodegradowalne i zielone.
Pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę operatora prowadzącego działalność w zakresie
odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych
kolorach:
1) niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) żółty z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
i metale;
3) zielony na opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
4) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone;
5. W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej do selektywnego
zbierania: papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowych, szkła
bezbarwnego i kolorowego można używać tylko worków określonych w ust 4. pkt. 1,2 i 3.
6. Na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji i odpady
zielone można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania
kompostu, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, bądź przekazać do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pozostali właściciele nieruchomości we
własnym zakresie dostarczają odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
7. Odpady zielone z nieruchomości niezamieszkałych właściciele nieruchomości przekazują do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o ile nie zagospodaruje w inny dopuszczalny

sposób.
8. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek w składanej deklaracji podpisać
zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami prawidłowego
kompostowania oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb.
9. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie
nakręcić po zagnieceniu, tak by opakowania zachowały zmniejszoną objętość.
10. Opróżnione opakowania za wyjątkiem opakowań szklanych należy, jeśli rodzaj materiału na to
pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.
11. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w workach, odpady przekazywane
operatorowi należy szczelnie zamknąć.
12. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, nie zbierane przez właścicieli w sposób selektywny
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, traktowane są jako odpady zmieszane.
Operator odbierający odpady komunalne, stwierdzając naruszenie zasad selektywnej zbiórki
odpadów jest zobowiązany sporządzić protokół zawierający co najmniej:
1) informacje o odpadach objętych obowiązkiem selektywnej zbiórki, zebranych przez właściciela
nieruchomości w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane lub informację o odpadach
zmieszanych zebranych przez właściciela nieruchomości, w pojemniku lub worku przeznaczonym
na daną frakcję odpadów komunalnych objętych selektywną zbiórką.
2) dokumentację fotograficzną.
13. Protokół o którym mowa w ust. 12 operator przekazuje jednostce zarządzającej systemem,
informując o tym właściciela nieruchomości.
14. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają przepisy odpowiedniej ustawy.
15.W miejscach publicznych (takich jak chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe)
odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.
16. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odpady te będą
odbierane przez operatora w ramach opłaty uiszczonej przez właścicieli nieruchomości do jednostki
zarządzającej systemem.
17. Właściciele nieruchomości na terenie której organizowane są imprezy masowe 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. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z
przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.
§ 7.1. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów:
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 2015 r. poz. 1422);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami
należy ustawić 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 przed posesję;

3) w przypadkach nieruchomości odległych od ciągów komunikacyjnych dopuszcza się możliwość
stosowania pojemników lub worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych pod
warunkiem oznaczenia pojemników lub worków adresem nieruchomości z której pochodzą odpady.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8.1.Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
odpady zmieszane – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
zbierane selektywnie papier i tektura, opakowania ze szkła białego i kolorowego,
metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu lub w każdym czasie we własnym zakresie do
punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu,
odpady ulegające biodegradacji i zielone – w każdym czasie dostarczając we
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania
punktu,
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej
niż jeden raz w roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie
do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe – w każdym czasie po dostarczeniu we
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania
punktu
pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
odpady zmieszane – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu
zbierane selektywnie papier i tektura, opakowania ze szkła białego i kolorowego,
metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu
odpady ulegające biodegradacji i zielone – w każdym czasie dostarczając we własnym
zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu.
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej
niż jeden raz w roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie
do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu.
odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe – w każdym czasie po dostarczeniu we
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania
punktu
pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe:

odpady zmieszane – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
zbierane selektywnie papier i tektura, opakowania ze szkła białego i kolorowego,
metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu lub w każdym czasie we własnym zakresie do
punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu,
odpady ulegające biodegradacji i zielone – w każdym czasie dostarczając we
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania
punktu,
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej
niż jeden raz w roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie
do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe – w każdym czasie po dostarczeniu we
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania
punktu
pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
4) z obszarów na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne:
odpady zmieszane – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
zbierane selektywnie papier i tektura, opakowania ze szkła białego i kolorowego,
metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu
odpady ulegające biodegradacji i zielone – w każdym czasie dostarczając we własnym
zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej
niż jeden raz w roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie
do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe – w każdym czasie po dostarczeniu we
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania
punktu
pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
2. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy umieszczonych na terenach parków i dróg publicznych
winno odbywać się w miarę ich zapełniania – nie rzadziej niż razy w tygodniu.
3. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo –
usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania
odpadów.
4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je
do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach, w punktach aptecznych lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach selektywnej
zbiórki odpadów oraz w szkołach , przedszkolach i urzędach.

7. Selektywnie zebrane odpady: opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, papier i
tekturę, opakowania wielomateriałowe, metale pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:
1) przez operatorów, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory wielkogabarytowe pochodzące
z terenu nieruchomości odbierane są:
1) przez operatów, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w
ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów;
3) punktach selektywnej zbiórki odpadów.
9. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:
1) przez operatorów, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach selektywnej zbiórki odpadów.
10. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są następujące rodzaje
odpadów:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
3) metale,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło i opakowania ze szkła,
6) odpady ulęgające biodegradacji i zielone,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) popiół,
10) odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe,
11) zużyte opony,
12) przeterminowane leki,
13) zużyte baterie i akumulatory,
14) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych (np. oleje odpadowe,
opakowania po środkach ochrony roślin, pozostałości farb, lakierów, inne chemikalia)
15) pozostałe selektywnie wydzielone odpady nie będące opakowaniami z tworzyw
sztucznych i szkła (np. wiadra, miski, szkło okienne),
11. W przypadku odpadów budowlanych, rozbiórkowych i remontowych ustala się kontrolę
nieodpłatnego przekazywania tych odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1) właściciel nieruchomości jednorodzinnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że roboty
budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów wykonuje sam i nie korzysta z usług
firm budowlanych.
2) właściciel nieruchomości wielorodzinnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że roboty
budowlane w wyniku których powstają odpady wykonuje sam i nie korzysta z usług firm
budowlanych.
Oświadczenia składane są u administratora punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
12. W przypadku nieruchomości na których prowadzone są roboty budowlane oraz drobne prace
remontowe na zlecenie, obowiązki wypełnia wykonawca robót budowlanych w ramach
prowadzonej działalności.

§ 9.1. 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 jednostce zarządzającej systemem.
2. Do niebieskich pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i
tektury nie wolno wrzucać:
- opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem i cementem,
- pampersów,
- kalki.
3. Do żółtych pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań z
tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych nie wolno wrzucać:
- opakowań z zawartością, np. żywnością,
- pampersów,
- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych i zabrudzonych folii,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- opakowań po środkach ochrony roślin,
- metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.
4. Do zielonych pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła
opakowaniowego nie wolno wrzucać:
- ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
- luster,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyb samochodowych
- kineskopów.
5. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać:
- odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji
drzew i krzewów.
6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia
bytowego.
§ 10.1. Właściciele nieruchomości, które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe, opróżniają je z
częstotliwością dostosowaną do pojemności tych zbiorników (szamb) i ilości zużytej wody, tak, aby
nie dopuścić do ich przepełnienia oraz zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.
2.Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez
właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
3. Właściciele nieruchomości, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków,
zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji
obsługi urządzenia, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 11.1. Selektywnie zbierane odpady, w tym zmieszane odpady surowców wtórnych powinny być
poddawane odzyskowi.
2. Przedsiębiorca odbierający zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z
sortowania winien je przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych tj. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.
3.Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach jako instalację regionalną
do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia
ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.
4.Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach jako instalację regionalną
do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.
5. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach jako instalację
regionalną do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych do pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż
15 lat.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) zachowania środków ostrożności, a w tym: niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru osób
dorosłych,
2) trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych
nieruchomościach, zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na
zewnątrz,
3) prowadzenia psów na smyczy na terenach ogólnodostępnych, przy czym psy ras dużych i
uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny winny być
wyprowadzane dodatkowo w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
4) usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach
publicznych; postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
korzystających z pomocy psów asystujących.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 13.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe,
hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 są zobowiązani:

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) składować obornik tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich
nieruchomości,
3) pszczoły trzymać w ulach, tak, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. Nieruchomości położone na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska,
Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, Samborzec należących do
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki co najmniej raz w roku podlegają
deratyzacji.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 15. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Zarząd
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

