Załącznik do
Uchwały Nr XXVII/267/2017
Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
z dnia 4 października 2017 r

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczących:
a) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 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 oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a
także odpadów komunalnych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycia 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) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
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5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzenia.
§2
1. Przez podane niżej sformułowania użyte w Regulaminie należy rozumieć:
1) odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady komunalne, które ze względu na
swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady
stanowiących wyposażenie nieruchomości, np. stare meble, lodówki, pralki, inne
elementy wyposażenia mieszkania;
2) odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe – odpady powstające w wyniku
prowadzenia we własnym zakresie drobnych modernizacji, przeróbek, przebudów
obiektów budowlanych z zastrzeżeniem, że prace te nie są związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) firma wywozowa – podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie Wójta Gminy
Czarny Dunajec na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych lub podmiot gospodarczy wpisany do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
2. Do komunalnych odpadów niebezpiecznych zalicza się w szczególności:
1) chemikalia takie jak: niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice,
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki
ochrony roślin oraz opakowania po tych środkach, aerozole i opakowania po
aerozolach;
2) przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa;
3) zużyte baterie, w tym alkaliczne;
4) inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć
(jak termometry);
5) materiały budowlane zawierające azbest, pochodzące z prac remontowych,
budowlanych, rozbiórkowych oraz inne przedmioty z gospodarstw domowych
zawierające azbest.
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3. Do nieczystości ciekłych zalicza się:
1) ścieki bytowe z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli
mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w szczególności w
wyniku ludzkiego metabolizmy oraz funkcjonowania gospodarstwach domowych;
2) ścieki przemysłowe tj. ścieki odprowadzane z terenów, na których prowadzi się
działalność handlową lub przemysłową albo składową, nie będące ściekami
bytowymi lub wodami opadowymi;
3) mieszaninę ścieków bytowych z innymi ściekami albo wodami.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego
Dział I
Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, z
uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów
§3
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania i pozbywania się odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa; obowiązek obejmuje również
odpady porzucone na nieruchomości w przypadku, gdy nie można ustalić źródła ich
pochodzenia.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i oddawania
odpadów komunalnych we wskazanym przez Gminę zakresie, określonym w §5 i §6.
§4
1. System selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
obejmuje następujące rodzaje odpadów:
1) odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, w tym odpady
opakowaniowe i wielomateriałowe,
2) odpady niebezpieczne, w tym odpady w postaci baterii i akumulatorów,
przeterminowane leki i chemikalia,
3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) odpady zielone,
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7) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.
§5
System selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych – do dnia 31
grudnia 2019 roku, opiera się na następujących zasadach:
1) odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, w tym odpady
opakowaniowe i wielomateriałowe – należy gromadzić wspólnie, nie mieszając z
innymi odpadami i przekazywać do odbioru firmie wywozowej w postaci tzw.
frakcji suchej;
2) odpady inne niż wymienione w §4 ust. 1 pkt 1-5, w szczególności: pozostałości
produktów spożywczych i odpadki kuchenne, zawilgocony papier i tektura, inne
odpady zawierające wilgoć jak np. pieluchy jednorazowe, popiół - należy
gromadzić wspólnie, nie mieszając z innymi odpadami i przekazywać do odbioru
firmie wywozowej w postaci tzw. frakcji mokrej (odpady zmieszane);
3) odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy
gromadzić oddzielnie i przekazywać do odbioru w zorganizowanym przez Gminę
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
4) odpady w postaci przeterminowanych leków można dodatkowo umieszczać w
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w ośrodkach zdrowia na terenie
Gminy – obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku;
5) odpady w postaci baterii można dodatkowo oddawać do punktów zbiórki
zorganizowanych w szkołach na terenie Gminy oraz w budynku urzędu;
6) odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy gromadzić na nieruchomości
i przekazywać do odbioru w ramach organizowanych przez Gminę zbiórkach
odpadów wielkogabarytowych, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
7) odpady budowlane i rozbiórkowe, obejmujące czysty gruz budowlany czy
rozbiórkowy, ziemię, żwir z wykopów oraz kamienie – należy przekazywać do
punktów odbioru wyznaczonych przez Gminę;
8) odpady zielone należy w całości kompostować na terenie własnej nieruchomości,
w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§6
1. System selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych - od dnia 1
stycznia 2020 roku, opiera się na następujących zasadach:
1) odpady, w skład których wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w
pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
2) odpady, w skład których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
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3) odpady, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się
w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i
tworzywa sztuczne”;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego
oznaczonych napisem „Bio”;
5) pozostałe odpady, nie zaliczane do odpadów wymienionych w pkt 1-4, w
szczególności: pozostałości produktów spożywczych i odpadki kuchenne,
zawilgocony papier i tektura, inne odpady zawierające wilgoć jak np. pieluchy
jednorazowe, popiół - zbiera się w pojemnikach lub workach koloru czarnego
oznaczonych napisem „Zmieszane”;
6) odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy
gromadzić oddzielnie i przekazywać do odbioru w zorganizowanym przez
Gminę punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
7) odpady w postaci przeterminowanych leków można dodatkowo umieszczać w
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w ośrodkach zdrowia na terenie
Gminy;
8) odpady w postaci baterii można dodatkowo oddawać do punktów zbiórki
zorganizowanych w szkołach na terenie Gminy oraz w budynku urzędu;
9) odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy gromadzić na
nieruchomości i przekazywać do odbioru w ramach organizowanych przez
Gminę zbiórkach odpadów wielkogabarytowych, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe, obejmujące czysty gruz budowlany czy
rozbiórkowy, ziemię, żwir z wykopów oraz kamienie – należy przekazywać do
punktów odbioru wyznaczonych przez Gminę;
11) odpady zielone należy w całości kompostować na terenie własnej
nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich.
2. Wymóg selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 uważa się za
spełniony, jeżeli:
1) na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w sposób, w
którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, w miejscu ich wytworzenia i na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego;
2) pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, oraz worki, zapewniają
zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów
dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
3. Odpady takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, szkło, popiół i żużel, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
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wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne – można dodatkowo oddawać
do utworzonego przez Gminę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwanego dalej PSZOK.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u określa jego Regulamin.
§7
1. Właściciele nieruchomości mogą wykorzystywać odpady na własne potrzeby, o ile nie
sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności odpadów takie jak:
a) gałęzie, drewno, tarcica, kora, papier, tektura – które można spalać w instalacjach
grzewczych, o ile nie są zanieczyszczone substancjami szkodliwymi dla
środowiska;
b) odpady ulegające biodegradacji – które mogą być wykorzystywane w
gospodarstwie lub kompostowane na własne potrzeby, w sposób nie stanowiący
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
2. Czysty gruz (betonowy, ceglany) z remontów, budów, rozbiórek, jak również ziemia,
żwir, kamienie podlegają w pierwszej kolejności zagospodarowaniu na własne
potrzeby, lub wykorzystywaniu w uzgodnieniu z właściwym miejscowo sołtysem do:
naprawy gminnych dróg, wyrównywania placów, podnoszenia terenu itp., w sposób
zgodny z wymogami ochrony środowiska i nie powodujący uciążliwości dla
nieruchomości sąsiednich.
§8
Jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują odrębne zasady
gromadzenia i pozbywania się poszczególnych rodzajów lub kategorii odpadów
komunalnych (w szczególności odpadów niebezpiecznych), w tym możliwość lub
obowiązek przekazywania określonych odpadów podmiotom gospodarczym lub innym
punktom odbioru, w pierwszej kolejności należy postępować zgodnie z tymi przepisami.
Dotyczy to w szczególności następujących odpadów:
1) niewykorzystane środki ochrony roślin i opakowania po nich, które należy oddawać
do punktów sprzedaży, w których zostały nabyte;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – który należy oddawać do punktu zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży
detalicznej i hurtowej tego sprzętu (przy zakupie nowego);
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest – które należy oddawać
specjalistycznej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór i transport tego typu
odpadów, z uwzględnieniem możliwości skorzystania z Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Dunajec do roku 2023;
4) zużyte akumulatory, oleje i opony należy przekazywać podmiotom gospodarczym
prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej;
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5) niewykorzystane leki i opakowania po nich – należy oddawać do funkcjonujących
punktów ich zbierania czy do aptek prowadzących zbiórkę takich leków.

Dział II
Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§9
1. Właściciele nieruchomości, które w całości lub w części są przeznaczone do użytku
publicznego lub na których znajdują się obiekty przeznaczone do użytku publicznego,
takie jak: sklepy, zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej i inne,
obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w części
nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Właściciele nieruchomości, wzdłuż których – bezpośrednio przy granicy
nieruchomości – położone są chodniki, obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu
,lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, chyba że na chodniku dopuszczony
jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

3. W przypadku dróg publicznych obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obciąża podmiot
sprawujący zarząd nad drogą, z tym, że obejmuje on również:
1) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z
chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
2) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników, jeżeli podmiot sprawujący zarząd nad drogą pobiera opłaty z tytułu
postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na tym chodniku.
4. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z placów i innych
terenów nie wymienionych w ust. 1-3, w tym z przystanków komunikacyjnych, należy
do Gminy.
§10
1. Obowiązki, o których mowa w §9 należy wykonywać w godzinach 7.00 – 21.00,
niezwłocznie po pojawieniu się błota, śniegu, lodu, sopli i innych nieczystości, w
szczególności jeżeli powodują one utrudnienia w poruszaniu się lub jakiekolwiek
zagrożenie dla osób korzystających z chodników i innych miejsc publicznych.
2. Śnieg, lód i inne nieczystości należy usuwać w taki sposób, aby nie powodowało to
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, jak również uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich.
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3. Do usuwania śniegu i lodu nie wolno stosować środków chemicznych szkodliwych dla
środowiska.

Dział III
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§11
1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, jedynie w
przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) wykorzystana zostanie wyłącznie czysta woda lub czyta woda ze środkiem
biodegradowalnym lub środki przeznaczone do mycia pojazdów czy inne, nie
zawierające substancji niebezpiecznych dla środowiska;
2) woda wykorzystywana do mycia nie będzie odprowadzana do wód
powierzchniowych w tym do rowów melioracyjnych, przydrożnych czy
odpływów ze źródeł i potoków;
3) nie będzie występowało zagrożenie zanieczyszczenia wody przeznaczonej do
spożycia, w szczególności spowodowane niewielką odległością studni od
miejsca przeznaczonego do mycia pojazdów;
4) sposób mycia pojazdu nie będzie powodował uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich, w szczególności spowodowanych odprowadzaniem na te
nieruchomości wody zużytej do mycia.
2. Niedopuszczalne jest mycie lub opłukiwanie pojazdów i maszyn w wodach
powierzchniowych (potokach, rzekach, zbiornikach) oraz nad brzegami tym wód.
§12
Dopuszcza się prowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
naprawczymi, jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) naprawy, z którymi związana jest możliwość wycieku oleju lub płynów
stosowanych w pojazdach, prowadzone będą wyłącznie na utwardzonej
powierzchni;
2) naprawy nie będą związane z ryzykiem wystąpienia zdarzeń powodujących
zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska;
3) odpady niebezpieczne powstałe w wyniku naprawy pojazdu będą oddawane do
punktów posiadających uprawnienia lub obowiązek odbioru tego typu odpadów –
dotyczy to w szczególności zużytych akumulatorów oraz olejów.
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Dział IV
Rodzaj i minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§13
Odpady komunalne – do dnia 31 grudnia 2019 roku, należy gromadzić,
przechowywać i przekazywać od odbioru firmie wywozowej, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) stosuje się pojemniki o pojemności 80 -240 l – w przypadku nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy;
2) stosuje się pojemniki, których rodzaj i pojemność zostanie dostosowana do
lokalnych warunków oraz uzgodniona z firmą, której zlecony został wywóz
odpadów – w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy;
3) odpady frakcji suchej należy gromadzić, przechowywać i przekazywać firmie
wywozowej, z zastrzeżeniem pkt 5, w workach lub pojemnikach w kolorze
niebieskim lub zielonym;
4) odpady frakcji mokrej (zmieszane) należy gromadzić, przechowywać i
przekazywać firmie wywozowej, z zastrzeżeniem pkt 5 – w workach lub
pojemnikach koloru czarnego;
5) w przypadku stosowania pojemników innych niż worki, dopuszcza się
dowolny kolor tych pojemników, w tym również taki sam kolor dla obu
frakcji, pod warunkiem jednoznacznego i wyraźnego (duże litery) opisania
pojemników „FRAKCJA SUCHA”, „FRAKCJA MOKRA”;
6) właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za zakup i stosowanie worków
na odpady o odpowiedniej grubości, dostosowanej do ciężaru gromadzonych
odpadów;
7) właściciel nieruchomości we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie
worki lub pojemniki.
§14
Odpady komunalne – od dnia 1 stycznia 2020 roku, należy gromadzić,
przechowywać i przekazywać od odbioru firmie wywozowej zgodnie z
następującymi zasadami:
1) stosuje się pojemniki o pojemności 80 – 240 l – w przypadku nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy;
2) stosuje się pojemniki, których rodzaj i pojemność zostanie dostosowana do
lokalnych warunków oraz uzgodniona z firmą, której zlecony został wywóz
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odpadów – w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy;
3) odpady, w skład których wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w
pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
4) odpady, w skład których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
5) odpady, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się
w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i
tworzywa sztuczne”;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego
oznaczonych napisem „Bio”;
7) pozostałe odpady, nie zaliczane do odpadów wymienionych w pkt 10-13 w
szczególności: pozostałości produktów spożywczych i odpadki kuchenne,
zawilgocony papier i tektura, inne odpady zawierające wilgoć jak np. pieluchy
jednorazowe, popiół - zbiera się w pojemnikach lub workach koloru czarnego
oznaczonych napisem „Zmieszane”;
8) w przypadku gdy pojemniki, o których mowa w pkt 3-7, obniżą walory
estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w
miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby
pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 3-7
tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej
powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników;
9) właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za zakup i stosowanie worków
na odpady o odpowiedniej grubości, dostosowanej do ciężaru gromadzonych
odpadów;
10) Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie
worki lub pojemniki.
§15
Minimalna łączna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, z terenu nieruchomości powinna odpowiadać zapotrzebowaniu
określonemu według następujących norm:
1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy –
30l/osoba/miesiąc;
2) w przypadku obiektów użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola –
5l/dziecko/miesiąc;
3) w przypadku zakładów pracy – 5l/osoba zatrudniona/miesiąc;
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4) w przypadku sklepów, zakładów usługowych, obiektów użyteczności
publicznej innych niż wymienione w pkt 2 – 50l/osoba zatrudniona/miesiąc;
5) w przypadku zakładów gastronomicznych – 15l/miejsce/miesiąc;
6) w przypadku pensjonatów, moteli itp. – 5l/miejsce noclegowe/miesiąc.
§16
1. Komunalne odpady niebezpieczne (substancje, płyny) należy gromadzić
oddzielnie, zachowując w oryginalnych opakowaniach lub innych
opakowaniach zabezpieczających środowisko przed oddziaływaniem tych
odpadów.
2. Odpady niebezpieczne należy przechowywać w sposób zabezpieczający je
przed dostępem osób postronnych, w szczególności dzieci.
§17
1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy przetrzymywać do czasu
odbioru w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
2. Gruz budowlany należy przetrzymywać do czasu odbioru lub wykorzystania w
sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przetrzymywać do czasu
odbioru w budynku znajdującym się na terenie nieruchomości.
§18
1. Z pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych należy korzystać w taki
sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla osób korzystających z
nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska, w szczególności pojemniki te:
1) powinny być szczelne i zamykane, w celu zabezpieczenia przed
wydostawaniem się z nich płynów, cieczy oraz odorów; w przypadku
worków zaleca się stosowanie urządzeń z odpowiednim uchwytem i klapą
zamykającą;
2) należy sytuować lub zabezpieczać tak, aby były niedostępne dla zwierząt
(dzikich oraz domowych); nie dotyczy to koszy na śmieci rozlokowanych
w miejscach publicznie dostępnych;
3) należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, w
szczególności pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być
okresowo dezynfekowane.
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2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w czystości miejsc,
w których ustawione są pojemniki do gromadzenia odpadów. W przypadku
nieterminowego odbioru odpadów komunalnych przez firmę wywozową,
utrzymanie czystości i porządku w miejscach wystawienia pojemników do
gromadzenia odpadów (na poboczach dróg), spoczywa na tej firmie.
3. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu,
gorącego popiołu oraz odpadów innych niż komunalne, w szczególności
odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
4. Miejsca do gromadzenia odpadów winny spełniać inne wymogi przewidziane
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§19
1. Kosze na śmieci (lub odpowiednie pojemniki) umieszcza się obowiązkowo w
następujących miejscach:
1) rejony intensywnego ruchu pieszego: place, ulice, parki;
2) przystanki komunikacyjne;
3) miejsca imprez masowych na otwartym terenie;
4) sklepy, zakłady gastronomiczne, obiekty użyteczności publicznej i inne
punkty przeznaczone do obsługi ludności lub miejsca przed tymi
obiektami.
2. Ilość koszy w miejscach wymienionych w pkt 1 powinna odpowiadać
natężeniu ruchu i umożliwiać utrzymanie tych miejsc w czystości. Pojemność
koszy może wynosić od 10 do 50 l.
3. Rozmieszczenie, utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym oraz
opróżnianie koszy na śmieci zapewniają odpowiednio: Gmina Czarny Dunajec
lub podmiot działający na jej zlecenie, właściciele sklepów, zakładów,
obiektów użyteczności publicznej.
4. Podmioty wymienione w ust. 3 dbają również o utrzymanie czystości miejsc,
w których ustawione są kosze.
5. W miejscach publicznych charakteryzujących się powstawaniem szczególnie
dużej ilości odpadów (jak cmentarze) dopuszcza się zastosowanie pojemników
plastikowych lub metalowych na odpady, o pojemności większej niż 50 l.
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§20
Zabrania się wrzucania do koszy na śmieci oraz pojemników wymienionych w §19
ust. 5 jakichkolwiek odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, w tym: gruzu, żużlu i popiołu
oraz odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§21
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów
komunalnych frakcji suchej nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz frakcji mokrej
nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Częstotliwość pozbywania się pozostałych rodzajów odpadów komunalnych
będzie następująca:
1) odpady niebezpieczne, z wyjątkiem materiałów budowlanych
zawierających azbest – nie później niż 3 miesiące od dnia powstania
odpadu;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie później niż 3 miesiące od
dnia powstania odpadu;
3) odpady wielkogabarytowe – nie później niż 6 miesięcy od dnia powstania
odpadu;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie później niż 6 miesięcy od dnia
powstania odpadu.

§22
Odpady komunalne zebrane do koszy lub pojemników publicznie dostępnych
należy opróżniać z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu się i
przechowywać do czasu odbioru w workach lub pojemnikach przystosowanych do
załadunku przez firmę wywozową. Częstotliwość opróżniania koszy nie może być
mniejsza niż 1 raz na 7 dni.
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§23
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są
zobowiązani do wystawienia pojemników z odpadami komunalnymi frakcji
suchej i mokrej na pobocze dróg publicznych przylegające do własnej
nieruchomości, lub w przypadku gdy nieruchomość nie graniczy z drogą
publiczną – na najbliżej położone pobocze drogi publicznej, w terminie
zgodnym z ogłoszonym harmonogramem wywozu. Przez pobocze rozumie się
również: chodnik, teren zieleni przydrożnej.
2. Właściciele nieruchomości inni niż wskazani w ust. 1 są zobowiązani do
udostępniania miejsca na nieruchomości, w którym znajdują się pojemniki do
gromadzenia odpadów w celu ich odbioru, a w przypadku gdy nie jest to
możliwe zobowiązani są do postępowania w sposób wskazany w ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pojemniki z odpadami należy wystawić
na pobocze nie wcześniej niż o godz. 20.00 w dniu poprzedzającym dzień
wywozu odpadów i nie później niż o godz. 8.00 w dniu wywozu odpadów,
natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2 – wyłącznie w dniu wywozu
ustalonym z firmą wywozową.
4. Odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz opony należy wystawiać na poboczach głównych dróg
publicznych przebiegających przez poszczególne miejscowości, lub innych
wskazanych przez Wójta Gminy miejscach w terminie podanym do publicznej
wiadomości jako dzień wywozu odpadów wielkogabarytowych.
5. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić na pobocze nie wcześniej niż o
godz. 20.00 w dniu poprzedzającym dzień wywozu odpadów i nie później niż o
godz. 8.00 w dniu wywozu odpadów.
6. Worki, pojemniki oraz odpady wielkogabarytowe wystawione na pobocze
drogi należy umieszczać w taki sposób, aby nie powodowały zagrożeń i
utrudnień w ruchu pieszym i samochodowym.
§24
Obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych należy wykonywać poprzez:
1) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeżeli istnieje
możliwość wykonania przyłącza;
2) w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej –
gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych
(oddzielnie od gnojówki i gnojowicy) oraz opróżnianie ich przez firmy
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wywozowe, lub wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych – spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych;
3) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są
zobowiązani do ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu,
jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące;
4) przy określaniu minimalnej częstotliwości opróżniania zbiorników
bezodpływowych uwzględnia się wielkość zbiornika bezodpływowego oraz
założenie, że ilość wytwarzanych nieczystości płynnych wynosi co najmniej
1,5 m3/osoba/miesiąc;
5) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim
stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia
nieczystości ciekłych.
§25
1. W celu realizacji obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych, właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2,
zawierają umowy z firmami wywozowymi, w których określają harmonogram
wywozu.
2. Właściciele nieruchomości, w przypadku których obowiązek pozbywania się
odpadów komunalnych realizuje Gmina (nieruchomości zamieszkałe), są
zobowiązani do stosowania się do szczegółowych zasad uregulowanych
odrębnymi uchwałami.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§26
1. Zorganizowany przez gminę system gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewniać ma w szczególności objęcie wszystkich mieszkańców gminy
zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów.
2. Gmina prowadzi ciągłe działania, mające na celu podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców, głównie poprzez:
1) akcje edukacyjne w postaci organizowania tematycznych spotkań, szkoleń,
konkursów;
2) propagowanie informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami poprzez
stronę internetową, ulotki, prasę lokalną.
3. Zebrane odpady komunalne należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
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Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku, wymagania w zakresie utrzymania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz
zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i
terminów jej przeprowadzenia
§27
Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do
odpowiedniego postępowania z tymi zwierzętami, zapobiegającego zagrożeniu
oraz uciążliwości dla ludzi, oraz terenów publicznych.
§28
1. W miejscach publicznych psy należy wyprowadzać na smyczy, a psy
agresywne i niebezpieczne dla otoczenia powinny mieć założony kaganiec.
Zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić wyłącznie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi, jeżeli pies nie jest niebezpieczny dla otoczenia, a
posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem psa.
2. Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do stworzenia warunków,
zapobiegających niekontrolowanemu wydostawaniu się psa poza teren własnej
nieruchomości.
3. Nieruchomości pilnowane przez psy, w szczególności przez psy
niebezpieczne, powinny być oznakowane odpowiednimi tablicami oraz
zabezpieczone przed zagrożeniem ataku psa na osoby wchodzące na
nieruchomość.
§29
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapobiegania
uciążliwościom dla otoczenia powodowanym przez zwierzęta domowe, w
szczególności takim jak hałas oraz przedostawaniem się na cudze
nieruchomości.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na
zasadach ustalonych przez przewoźnika.
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3. Zabronione jest wprowadzanie psów i kotów na tereny przeznaczone do gier i
zabaw dziecięcych, w tym tereny piaskownic, placów zabaw, boisk
sportowych.
4. Wprowadzanie zwierząt do obiektów przeznaczonych do użytku publicznego,
w tym placówek handlowych i usługowych jest możliwe wyłącznie, gdy
zezwala na to właściciel obiektu, na zasadach przez niego określonych.
5. Zabronione są wszelkie zachowania mające na celu wywołanie agresji
zwierzęcia, w szczególności szczucie i drażnienie zwierząt.
§30
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku w szczególności: na
chodnikach, drogach, placach, obiektach użyteczności publicznej;
2) pozbywania się padłych zwierząt w sposób zgodny z przepisami prawa;
3) niezwłocznego poddania obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia, które
skaleczyło człowieka.
§31
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dozwolone wyłącznie w budynkach
lub pomieszczeniach gospodarskich przeznaczonych do tego ocelu,
spełniających wymogi zawarte w przepisach Prawa budowlanego oraz
przepisach wykonawczych, a także w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec czy innych przepisach.
2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie
otoczenie winno być utrzymane w czystości i porządku, a odchody zwierzęce
regularnie usuwane.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w szczególności w warunkach gęstej zabudowy, winny
przestrzegać następujących wymogów:
1) wszelkie uciążliwości związane z utrzymywaniem zwierząt zostaną
ograniczone do granic nieruchomości; dotyczy to w szczególności takich
uciążliwości jak: hałas, uciążliwości zapachowe, przedostawanie się
zwierząt na tereny sąsiednich nieruchomości;
2) obornik i gnojowica gromadzona będzie w budynkach lub przy budynkach
gospodarczych w taki sposób, aby nie nastąpiły wycieki do gruntu;
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3) w trakcie przegonu przez drogi, place należy zachować szczególną
ostrożność oraz zastosować środki zapobiegające utrudnieniom i
niebezpieczeństwom w ruchu samochodowym.
4. Zabrania się składowania obornika w pryzmach, poza przeznaczoną do tego
płytą na obornik, w odległości mniejszej niż 50 m, od domostw.
5. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m
od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych nieruchomości sąsiednich w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli nieruchomości sąsiednich. Usytuowanie uli winno nie zakłócać
korzystania z nieruchomości sąsiednich w jej granicach. Jeżeli parametry
nieruchomości nie pozwalają na zachowanie niezbędnych odległości właściciel
pasieki zobowiązany jest do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w
postaci np. parkanu, żywopłotu czy innej przeszkody zmieniającej kierunek
przelotu pszczół.
§32
1. Deratyzację przeprowadza się na określonym obszarze gminy, jeżeli sytuacja
tego wymaga, tj. w przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej
zagrożenie sanitarne.
2. Terminy i sposób przeprowadzenia deratyzacji jest ustalany i ogłaszany przez
Wójta Gminy, działającego w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.
3. Informacja obejmująca termin i sposób przeprowadzenia deratyzacji podaje się
do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze, na którym
planowana jest deratyzacja.

Rozdział 7
Przepisy końcowe
§33
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z
dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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§34
Z przeprowadzonej edukacji ekologicznej tj. działań, mających na celu podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców – Wójt Gminy Czarny Dunajec przygotowuje
coroczne zestawienia, które zostaną przedstawione Radzie Gminy.

§35
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt
Gminy Czarny Dunajec.
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