
UCHWAŁA NR XIX/137/2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), oraz art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, pkt 3, pkt. 4, 
pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1579, 2010), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

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

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (dalej zwanym 
WPGO) należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 
wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XI/125/03 z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmienioną 
uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 r., uchwałą Nr XXV/397/12 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r., uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. oraz uchwałą Nr V/34/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
28 stycznia 2019 r. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

§ 3. Określa się następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Michałowice:

1) Odpady selektywnie zbierane i odbierane są z podziałem na następujące frakcje:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady.

2) Określa się następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości:

a) Odpady z papieru – frakcja obejmuje odpady z papieru, tektury, opakowania z papieru lub tektury. 
W pojemniku lub worku nie należy umieszczać zabrudzonego lub tłustego papieru oraz odpadów należących 
do innych frakcji.

b) Odpady z tworzyw sztucznych zbierane są wraz z frakcją metali oraz opakowań wielomateriałowych - 
frakcja ta obejmuje odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 
wielomateriałowych. W pojemniku lub worku nie należy umieszczać opakowań po odpadach 
niebezpiecznych lub odpadów należących do innych frakcji.

c) Bioodpady – frakcja obejmuje odpady ulegające biodegradacji stanowiące części roślin pochodzące 
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów parków i cmentarzy oraz inne bioodpady stanowiące odpady 
komunalne. W pojemniku nie należy umieszczać w szczególności mięsa, kości, płynnych resztek jedzenia, 
przetworzonych resztek jedzenia (ugotowanych), odchodów zwierzęcych lub odpadów należących do innych 
frakcji.
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d) Odpady ze szkła - frakcja obejmuje odpady opakowaniowe ze szkła. W pojemniku na szkło nie należy 
umieszczać szkła płaskiego, porcelany, ceramiki, luster lub odpadów należących do innych frakcji. Odpady 
opakowaniowe mogą zawierać etykiety oraz w szczególności: „obrączki” lub inne elementy, których 
oddzielenie nie było możliwe.

3) Odpady wymienione w pkt. 2, lit. a), b), d) stanowiące odpady opakowaniowe powinny zostać pozbawione 
zawartości.

4) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne w dniach 
i godzinach pracy PSZOK. Przyjęcie odpadów następuje pod nadzorem pracownika PSZOK.

5) Selektywnie zebrane odpady komunalne przyjmowane są w PSZOK w podziale na następujące frakcje:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) zużyte opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe,

o) odpady z tekstyliów i odzieży przyjmowane będą w PSZOK od 2025 roku.

6) Odpady z papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ze szkła są 
dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w workach o kolorystyce odpowiadającej dedykowanej frakcji odpadów.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności w obszarze ciągów komunikacyjnych 
gromadząc śnieg i zanieczyszczenia zgodnie z ust. 2. 

2. Właściciele nieruchomości wykonując obowiązek w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, gromadzą śnieg i zanieczyszczenia na swojej 
nieruchomości lub w pryzmach wzdłuż krawędzi chodnika i jezdni w taki sposób, aby:

1) nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) nie powodowały uszkodzenia zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych pasa 
drogowego oraz blokowania odpływu wody opadowej i roztopowej.

3. W celu usunięcia śniegu bądź lodu, dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w sposób 
nie zagrażający środowisku.

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 
dokonywane na terenie nieruchomości, spełniając następujące warunki: 

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach 
nieruchomości, z użyciem czystej wody lub środków ulegających biodegradacji;

Id: 466EE793-CB4C-477D-805B-F96AFCC4EADF. Podpisany Strona 2



2) zabrania się wprowadzania ścieków z mycia pojazdów do wód powierzchniowych lub kanalizacji deszczowej;

3) powstające na nieruchomości w wyniku mycia pojazdów ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej 
poprzez urządzenia podczyszczające lub będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym;

4) naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych powinny 
być przeprowadzane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób trzecich i środowiska;

5) odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego 
przeznaczonych i przekazane do właściwego przetworzenia.

Rozdział 3.
Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania innych odpadów komunalnych oraz wymagania w zakresie 

selektywnego zbierania tych odpadów

§ 6. 1. Określa się obowiązek selektywnego zbierania i odbierania innych niż określone w § 3 pkt 1 lit. a) 
odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) odpady wielkogabarytowe przez które należy rozumieć w szczególności meble, wózki dziecięce, duże zabawki 
(bez elementów elektrycznych i elektronicznych), do odpadów wielkogabarytowych nie należą odpady 
poremontowe budowlane oraz odpady które należą do frakcji odpadów o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a),

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) przeterminowane leki,

5) zużyte opony,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe,

7) pozostałości po segregacji, przez które należy rozumieć odpady inne niż określone w § 3 pkt 1 lit. a) oraz § 
6 ust. 1 pkt. 1-6 w szczególności  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tj. odpady z mięsa, kości, 
gotowane resztki jedzenia, oraz inne odpady takie jak środki higieniczne, ceramika, płaskie szkło, worki 
z odkurzaczy oraz inne odpady, które ze względu na specyfikę nie mogą być umieszczone w pojemnikach lub 
workach przeznaczonych do selektywnego zbierania pozostałych frakcji odpadów oraz nie kwalifikują się do 
grup wymienionych w pkt. 1-6,

2. Określa się następujące wymagania dotyczące zbierania i odbierania odpadów komunalnych o których mowa 
w ust. 1:

1) odpady wielkogabarytowe należy zbierać w pobliżu miejsca gromadzenia odpadów a następnie przekazywać 
zgodnie z harmonogramem odbioru podmiotom odbierającym te odpady lub w przypadku powstania tych 
odpadów na nieruchomości zamieszkałej oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom odbierającym tego typu odpady 
zgodnie z harmonogramem odbioru lub oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w przypadku powstania tych odpadów na nieruchomości zamieszkałej.

3) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom odbierającym tego typu odpady, oddawać 
w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej lub przekazać w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w przypadku powstania tych odpadów na nieruchomości zamieszkałej,

4) przeterminowane leki należy przekazać do punktu odbioru odpadów medycznych w wyznaczonych aptekach 
funkcjonującej na terenie gminy,

5) zużyte opony należy przekazać uprawnionym podmiotom lub do PSZOK.

6) odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące z drobnych 
napraw i remontów wykonywanych przez osoby fizyczne należy gromadzić w sposób selektywny 
w odpowiednio przystosowanych do tego celu workach lub pojemnikach z podziałem na rodzaje odpadów 
w szczególności gruz, metale, tworzywa sztuczne, stolarka, drewno, ceramika budowlana. Odpady te należy 
przekazywać we własnym zakresie podmiotom wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie 
gminy Michałowice lub dostarczyć do PSZOK,
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7) pozostałości po segregacji, czyli niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemniku 
a następnie przekazywać zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów podmiotom odbierającym te odpady 
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Rozdział 4.
Warunki uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny

§ 7. 1. Określa się następujące warunki uznania, że odpady, o których mowa w § 3 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 7 są 
zebrane w sposób selektywny:

1) odpady z papieru – frakcja została zebrana w pojemniku lub worku koloru niebieskiego oraz nie została 
zanieczyszczona innymi frakcjami odpadów w szczególności odpadami tworzyw sztucznych, szkła, 
bioodpadami,

2) odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe - frakcja została zebrana 
w pojemniku lub worku koloru żółtego oraz zbiórka nie została zanieczyszczona innymi frakcjami odpadów 
w szczególności odpadami szkła, papieru (inny niż etykiety), bioodpadów,

3) bioodpady - frakcja odpadów ulegających biodegradacji została zebrana w pojemniku koloru brązowego oraz 
nie została zanieczyszczona innymi frakcjami odpadów w szczególności odpadami plastiku, papieru, szkła, 
popiołu, kamieni, odchodów zwierzęcych.

4) odpady ze szkła – frakcja została zebrana w pojemniku lub worku koloru zielonego oraz zbiórka nie została 
zanieczyszczona innymi frakcjami odpadów w szczególności odpadami z plastiku, bioodpadami, płaskim 
szkłem, ceramiką,

5) pozostałości po segregacji, czyli niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – frakcja została zebrana 
w pojemniku koloru czarnego oraz frakcja ta nie zawiera odpadów, które należą do innych odpadów zbieranych 
i odbieranych selektywnie o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a) lub do innych frakcji odpadów wymienionych w § 
6 ust. 1 pkt. 1-6,

2. Uznaje się, że odpady wymienione w ust. 1 zostały zebrane w sposób selektywny, jeżeli
w poszczególnych frakcjach udostępnionych do odebrania nie znajduje się więcej niż 5% udziału masowego 
innych frakcji w stosunku do pobranej reprezentatywnej próby.

3. Warunkiem uznania że odpady o których mowa w § 3 pkt 5 zostały zebrane w sposób selektywny jest ich 
przyjęcie do punktu przez pracownika PSZOK, które potwierdza właściwe rozsortowanie.

Rozdział 5.
Dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące

§ 8. 1. W celu ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne 
postanawia się, w punktach, w których istnieje techniczna możliwość, umiejscawiać pojemniki przeznaczone na 
odpady selektywnie zebrane w miejscach o ułatwionym dostępie przez które należy rozumieć miejsca bez barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

2. W celu ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niedowidzące postanawia się 
o szczególnym oznaczaniu pojemników dostępnych w miejscach publicznych przeznaczonych do selektywnego 
zebrania odpadów. Oznaczenie może polegać w szczególności na umieszczeniu etykiety, która umożliwi 
rozpoznanie przez osoby niedowidzące na jaką frakcję przeznaczony jest dany pojemnik.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 
zwolnienie takich nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady

§ 9. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych:

1) Bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostuje się w przydomowym kompostowniku przez który 
należy rozumieć wydzieloną w sposób wyraźny oraz jednoznaczny część nieruchomości służącą do 
kompostowania bioodpadów lub urządzenie techniczne przeznaczone do kompostowania bioodpadów.

2) Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne polega na umożliwieniu rozkładu 
biologicznego zebranym w sposób selektywny bioodpadom przy udziale mikroorganizmów oraz przy dostępie 
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tlenu, w taki sposób aby nie dopuścić do zagniwania odpadów (procesu fermentacji). W celu umożliwienia 
dostępu tlenu do kompostowanych bioodpadów należy zebrane odpady cyklicznie poruszać zapewniając 
napowietrzenie odpadom zgromadzonym w niższych warstwach kompostownika.

2. Postanawia się zwolnić właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym 
kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku z obowiązku wyposażania nieruchomości 
w pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania i odbierania tej frakcji odpadów.

Rozdział 7.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych powstających na terenie nieruchomości: 

1) pojemniki lub worki koloru niebieskiego z przeznaczeniem na odpady z papieru w tym odpady z tektury 
oznaczone napisem „Papier” worki oznaczone są dodatkowo danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego 
odpady oraz informacjami dotyczącymi zasad segregacji odpadów;

2) pojemniki lub worki koloru zielonego z przeznaczeniem na odpady ze szkła oznaczone napisem „Szkło” worki 
oznaczone są dodatkowo danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady oraz informacjami 
dotyczącymi zasad segregacji odpadów;

3) pojemniki lub worki koloru żółtego z przeznaczeniem na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań 
wielomateriałowych oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” worki oznaczone są dodatkowo danymi 
teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady oraz informacjami dotyczącymi zasad segregacji odpadów;

4) pojemniki koloru brązowego z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji oznaczone napisem „Bio”;

5) pojemniki koloru czarnego z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oznaczone 
napisem „Pozostałości po segregacji” oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady wraz 
z informacjami dotyczącymi zasad segregacji odpadów.

2. Na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość 
zamieszkałą, a w części niezamieszkałą odpady określone w ust. 1 pkt. 1-3 należy zbierać w workach, a odpady 
określone w ust. 1 pkt. 4-5 w pojemnikach.

3. Określa się następujące minimalne pojemności pojemników lub worków:

1) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych o pojemności 
nie mniejszej niż 120 l /do 4 os. i proporcjonalnie dla odpadów wymienionych w ust.1 pkt 1, 3, 4, 5;

2) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych o pojemności 
nie mniejszej niż 80 l /do 4 os. i proporcjonalnie dla odpadów wymienionych w ust.1 pkt 2;

3) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, o minimalnej pojemności 120 l dla odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5

4) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, o minimalnej pojemności 80 l dla odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 2;

5) kontenery lub worki typu big-bag o minimalnej pojemności 1 m3 przeznaczone do zbierania odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych albo odpadów wielkogabarytowych.

4. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy zbierać do pojemników lub kontenerów 
szczelnych zapewniających bezpieczny i zgodny z przepisami BHP odbiór odpadów mechanizmem załadowczym 
samochodów przeznaczonych do odbioru odpadów.

5. Pojemniki na odpady komunalne właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym 
poprzez mycie i dezynfekcje zgodnie z § 13.

6. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów oraz do częstotliwości odbioru 
odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie oraz przeciążenie pojemnika lub worka, w szczególności 
tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą, a worek związać.
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7. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp do pojemników na odpady komunalne w taki sposób, 
aby umożliwić odbiór odpadów w dniu i godzinach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów.

§ 11. 1. Ustala się minimalne sumaryczne pojemności pojemników lub worków na odpady dla nieruchomości 
zamieszkałych - 50 litrów na 1 mieszkańca/tydzień, 

2. Minimalne sumaryczne pojemności pojemników lub worków na odpady, dla nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustala się przy uwzględnieniu §10 ust. 3 pkt 3 i 4 
w następujący sposób:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, opróżniany nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie, powinien 
mieć pojemność nie mniejszą niż:

a) 30 l na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

b) 0,5 l na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

c) 5 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal, 

d) 2 l na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal,

e) 120 l dla lokali gastronomicznych pozbawionych siedzących miejsc konsumpcyjnych,

f) 2 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

g) 60 l na każdą zabudowaną działkę rekreacyjną;

2) szkło, odbierany  nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie, powinien mieć pojemność nie mniejszą niż :

a) 15 l na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

b) 0,25 l na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

c) 1 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal, 

d) 4 l na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal,

e) 50 l dla lokali gastronomicznych pozbawionych siedzących miejsc konsumpcyjnych,

f) 3 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

g) 60 l na każdą zabudowaną działkę rekreacyjną,

h) 1 l na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy;

3) pojemnik na odpady bioodpady, opróżniany nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, powinien mieć pojemność 
nie mniejszą niż :

a) 12 l na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

b) 1 l na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

c) 2 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal, 

d) 4 l na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal,

e) 50 l dla lokali gastronomicznych pozbawionych siedzących miejsc konsumpcyjnych,

f) 2 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

g) 240 l na każdą zabudowaną działkę rekreacyjną;

4) odpady papieru, odbierany nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, powinien mieć pojemność nie mniejszą niż:

a) 10 l na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

b) 0,25 l na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
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c) 4 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal, 

d) 0,25 l na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na jeden lokal,

e) 25 l dla lokali gastronomicznych pozbawionych siedzących miejsc konsumpcyjnych,

f) 1 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

g) 10 l na każdą zabudowaną działkę rekreacyjną,

h) 0,1 l na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy;

5) odpady opakowań z metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych odbierany nie rzadziej niż 
raz 2 tygodnie, powinien mieć pojemność nie mniejszą niż:

a) 30 l na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

b) 3 l na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

c) 5 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemność 120 l na jeden lokal, 

d) 5 l na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemność 120 l na jeden lokal,

e) 120 l dla lokali gastronomicznych pozbawionych siedzących miejsc konsumpcyjnych,

f) 3 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

g) 30 l na każdą zabudowaną działkę rekreacyjną,

h) 0,5 l na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy.

3. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy odpady określone w ust. 2 pkt 1 i 3 należy 
zbierać w pojemnikach.

4. Jeżeli odbiór odpadów następuje z inną częstotliwością niż określona w pkt 1 - 5, dopuszczalna minimalna 
objętość pojemników podlega proporcjonalnemu przeliczeniu.

§ 12. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, 
w parkach: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi;

2) na przystankach komunikacji transportu zbiorowego kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku braku 
wiaty, kosze należy umieszczać w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2. Kosze uliczne powinny zapewnić selektywne zbieranie odpadów w miejscach publicznych oraz powinny 
posiadać oznaczenia ułatwiające selektywne pozbywanie się odpadów przez osoby niedowidzące.

§ 13. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości obowiązani są utrzymywać czystość pojemników poprzez ich mycie i dezynfekcję, 
które należy przeprowadzać od wewnętrznej i zewnętrznej strony pojemnika z częstotliwością nie mniejszą niż 
jeden raz na kwartał;

2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części, w szczególności pokrywy lub 
kółek;

3) właściciele nieruchomości ustawiają pojemniki w obrębie swojej nieruchomości gruntowej.

§ 14. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów: 

1) na terenie nieruchomości w celu umożliwienia odbioru odpadów pojemniki na odpady należy udostępnić 
w miejscu o wyodrębnionym dostępie dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności 
wejścia na teren nieruchomości;
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2) jeżeli nie ma możliwości dostępu do miejsca gromadzenia odpadów z drogi publicznej, pojemniki należy 
udostępnić w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę lub przed wejściem na teren 
nieruchomości;

3) dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach za zgodą i wiedzą właściciela nieruchomości;

4) na drogach publicznych kosze na odpady powinny być ustawione po obu stronach drogi oraz w rejonie 
skrzyżowań, szczególnie w sąsiedztwie przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną; pozbywanie się odpadów 
z tych koszy ulicznych odbywa się z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż 
raz na tydzień;

5) na terenach użyteczności publicznej w szczególności takich jak skwery, przystanki komunikacji transportu 
zbiorowego, alejki, place zabaw rozmieszcza się kosze na odpady; pozbywanie się odpadów z tych koszy 
odbywa się z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Rozdział 8.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 15. 1. Miejsce gromadzenia odpadów wyznacza się na utwardzonej części nieruchomości oraz w przypadku 
nieruchomości wielolokalowych oznacza w sposób wyraźny poprzez umieszczenie informacji do jakiej 
nieruchomości są przypisane pojemniki lub worki ustawione w tym miejscu.  

2. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym poprzez uprzątnięcie rozsypanych poza pojemnik lub worek odpadów lub usunięcie powstałych 
zacieków na powierzchni nieruchomości wyznaczonej jako miejsce na którym stoją pojemniki lub worki do 
gromadzenia odpadów.

Rozdział 9.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

1) w okresie od kwietnia do października bioodpady – w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) w okresie od listopada do marca bioodpady – w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na cztery 
tygodnie, w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) w okresie od kwietnia do października odpady tworzywa sztucznego, metali i opakowania 
wielomateriałowe, odpady z papieru i tektury, odpady ze szkła i opakowań szklanych – w zabudowie 
jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na 
tydzień; 

4) w okresie od listopada do marca odpady tworzywa sztucznego, metali i opakowania wielomateriałowe, 
odpady z papieru i tektury, odpady ze szkła i opakowań szklanych – w zabudowie jednorodzinnej 
nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

5) w okresie od kwietnia do października pozostałości po segregacji -niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne – w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na tydzień oraz w okresie od listopada do 
marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

6) pozostałości po segregacji - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w zabudowie jednorodzinnej 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie przez cały rok;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – co najmniej dwa razy w roku w marcu i październiku;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej dwa razy w roku w marcu i październiku.

2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne zgodnie z § 11 z zastrzeżeniem, że może być zwiększona w celu niedopuszczenia do 
przepełniania pojemników.

3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych ustala się na jeden raz w tygodniu, z zastrzeżeniem, że może być 
zwiększona w celu niedopuszczenia do przepełniania koszy.
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§ 17. Odbiór odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się w taki 
sposób, aby częstotliwość odbioru gwarantowała zachowanie czystości i porządku tego terenu. 

§ 18. 1. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych oraz osadnikach przydomowych 
oczyszczalni ścieków powinny być przetransportowane pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej lub 
oczyszczalni ścieków.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do 
pojemności zbiornika w taki sposób, aby uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na 
powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Częstotliwość ta nie może być rzadsza niż co 3 miesiące.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów lub innych odpadów powinna 
być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji tych oczyszczalni, nie rzadsza jednak niż co 
2 lata.

Rozdział 10.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 19. Należy dążyć do: 

1) zmniejszenia masy powstających odpadów poprzez:

a) ograniczenie marnowania żywności,

b) wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia;

2) zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami z żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;

3) zapewnienie jak najwyższej jakości zebranych odpadów przez dostosowanie systemów selektywnego zbierania 
odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane 
recyklingowi;

4) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów 
komunalnych.

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

§ 20. 1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia 
ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów 
wspólnego użytku, a w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, 
w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten 
sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania 
zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

4) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta 
w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku 
publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie ich do 
specjalnego pojemnika lub kosza na odpady;

5) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub 
stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczką 
ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je 
przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 21. 1. Zabrania się: 
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1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic oraz zwalniania ich ze smyczy w miejscach 
publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci;

2) wprowadzania psów i innych zwierząt na tereny, do pomieszczeń i obiektów, których właściciele, czy też 
podmioty zarządzające wprowadziły ten zakaz. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających 
z pomocy psów - przewodników;

3) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla 
zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – przewodników.

2. W budynkach wielolokalowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach 
stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub 
kotów.

3. W budynkach wielolokalowych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, 
w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów, chyba że właściciel nieruchomości postanowił inaczej.

Rozdział 12.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 22. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 
z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia 
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

2. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy 
lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być 
utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce usuwane.

5. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed 
dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te 
powinny być bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.

6. Teren pasieki winien być ogrodzony. Przy wejściu do pasieki należy umieścić tabliczkę: „Uwaga pszczoły. 
Wstęp wzbroniony”.

7. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, 
budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu oraz oddzielone stałą 
przeszkodą (parkan, mur, krzewy), która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół 
nad pobliskim terenem.

§ 23. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich: 

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, 
garaże, balkony;

3) na terenie nieruchomości wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru 
zabytków.

Rozdział 13.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 24. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury 
i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowice do przeprowadzania 
deratyzacji. 
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2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, 
w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, strychy, 
zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny.

3. Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku:

1) I termin: kwiecień - akcja wiosenna;

2) II termin: od 1 września do 31 października - akcja jesienna.

4. Deratyzacje należy przeprowadzić doraźnie w innym terminie – w przypadku wystąpienia gryzoni.

5. Deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego.

Rozdział 14.
Postanowienia końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 26. Traci moc uchwała Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2016 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice (Dz. U. Woj. Małopolskiego 
z dnia 11 października 2016 roku poz. 5726). 

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą 
obowiązującą od 1 marca 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Michałowice

Daniel Gajoch
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