
 

 

UCHWAŁA NR XX/145/2012 

RADY GMINY OSIEK 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity z 2012 r. Dz.U. poz. 391), oraz art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po 

zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Rada Gminy Osiek uchwala, co 

następuje:  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

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

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391);  

2) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych w rozumieniu ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2012 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);  

3) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące 

z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic 

i placów w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;  

4) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach;  

5) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania w rozumieniu ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

6) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu 

ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się 

takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem zgodnie z ustawą dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach.  
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Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają na jej terenie utrzymanie czystości, porządku oraz należytego 

stanu sanitarno-higienicznego.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów:  

1) szkła,  

2) papieru,  

3) tworzywa sztucznego,  

4) opakowań wielomateriałowych,  

5) metali,  

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

8) przeterminowanych leków i chemikaliów,  

9) zużytych baterii i akumulatorów,  

10) odpadów zielonych ulegających biodegradacji,  

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odpady budowlane oraz gruz betonowy i ceglany),  

12) zużytych opon.  

3. Inne wytwarzane na terenie nieruchomości odpady stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w przeznaczonym do tego celu 

pojemniku.  

4. W przypadku znacznego zmieszania odpadów zebranych selektywnie lub zanieczyszczenia ich innymi 

odpadami komunalnymi podmiot odbierający odpady upoważniony jest do ich nieodebrania z jednoczesnym 

obowiązkiem pozostawienia informacji o przyczynie nieodebrania takich odpadów.  

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:  

1) bieżącego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do 

użytku publicznego,  

2) usuwania z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń.  

6. Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez kulturalnych, 

sportowo-rekreacyjnych i innych, zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym się one odbywają 

w odpowiednią ilość pojemników na odpady, zapewnienia odpowiedniej liczby toalet oraz uporządkowania 

terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.  

7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki po 

przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się 

odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.  

8. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją, poza warsztatami samochodowymi, mogą być 

przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza oraz 

uciążliwości dla sąsiadów.  
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Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość kontenerów lub 

pojemników, dostosowanych do mechanicznego opróżniania, o minimalnej pojemności 110 l służących do 

zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.  

2. Pojemniki o pojemności powyżej 120 l muszą być wyposażone w system jezdny.  

3. Na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne zebrane selektywnie należy 

gromadzić w workach o minimalnej pojemności 50 l, o następujących kolorach:  

1) niebieski – przeznaczony na papier;  

2) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;  

3) biały – przeznaczony na szkło;  

4) brązowy – przeznaczony na odpady zielone ulegające biodegradacji.  

4. Na nieruchomościach niezamieszkałych do zbierania odpadów o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 

dopuszcza się stosowanie pojemników typu „igloo” o minimalnej pojemności 1000 l.  

5. Do worków lub pojemników przeznaczonych na odpady komunalne zebrane selektywnie należy wrzucać 

opakowania puste i czyste.  

6. Worki lub pojemniki z wysegregowanymi odpadami winny być maksymalnie wypełnione.  

7. Właściciele nieruchomości powinni zapewniać zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów 

komunalnych podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości oraz podczas ich odbioru (worki mają być 

zawiązane, a pojemniki i kontenery posiadać zamykane klapy i pokrywy).  

8. Właściciele nieruchomości zapewniają podmiotowi odbierającemu odpady, w uzgodnionym terminie 

swobodny dostęp do pojemników.  

9. Właściciele nieruchomości w dniu wywozu opadów określonym w szczegółowym harmonogramie 

wywozu, obowiązani są wystawić pojemniki i worki z wyselekcjonowanymi odpadami przed wjazd na posesję 

do godziny 7.00 – w miejsce gdzie nie będą stanowiły utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników 

dróg itp.  

10. Zabrania się właścicielom nieruchomości wysypywania i składowania odpadów poza miejscami 

przeznaczonymi do ich gromadzenia.  

11. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego 

popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, a także odpadów z działalności 

gospodarczej.  

12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników, kontenerów, koszy ulicznych 

przeznaczonych do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i technicznym.  

§ 5. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, 

placach, przystankach, umieszcza się kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l przeznaczone na odpady 

komunalne.  

2. Kosze o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane na gromadzenie odpadów z gospodarstw 

domowych i działalności gospodarczej.  

3. W rejonach intensywnego ruchu pieszego zabudowane w sposób trwały kosze uliczne winny być 

systematycznie opróżniane.  
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Rozdział 4. 

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

§ 6. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), 

powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie może odbywać się rzadziej niż jeden 

raz w miesiącu.  

2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych podlegających segregacji tj. papieru, 

szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych powinna być dostosowana do ilości 

wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.  

3. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich workach, będzie prowadzone nie 

rzadziej niż dwa razy w miesiącu z częstotliwością w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla nieruchomości 

zamieszkałych.  

4. Odpady zielone ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie 

dostarczać bezpłatnie do kompostowni zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, 

ul. Kęckie Góry Północne, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem 

oraz gdy nie mieszczą się w odpowiednich workach przeznaczonych na te odpady.  

5. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, baterii 

i akumulatorów samochodowych oraz chemikaliów, będzie prowadzona jeden raz w roku bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości.  

6. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poza okresową zbiórką mogą być 

oddawane do placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju oraz mogą być 

przekazywane pozostałym zbierającym zużyty sprzęt o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).  

7. Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny wymienione w § 4 ust. 3, odbierane 

będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości według ustalonego harmonogramu.  

8. Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odbywać się będzie również poza okresową 

zbiórką w punktach selektywnego zbierania odpadów:  

1) Urząd Gminy w Osieku ul. Główna 125, Dom Kultury w Głębowicach ul. Oświęcimska 8 – zużyte baterie 

i akumulatory przenośne;  

2) Ośrodek Zdrowia w Osieku ul. Starowiejska 175, Ośrodek Zdrowia w Głębowicach ul. Oświęcimska 8  

- przeterminowane lekarstwa;  

3) Stacja Segregacji przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach ul. Kęckie Góry Północne – zużyte 

opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony 

roślin), odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany).  

9. Transport odpadów o których mowa w ust. 8 do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.  

10. Informację o godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki oraz o szczegółowym harmonogramie 

odbioru odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Osiek 

(www.osiek.pl).  

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne zobowiązani 

są do zawarcia umowy na odbiór tych odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek.  

2. Obowiązek wskazany w ust. 1 dotyczy także nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są 

również na inne cele niż mieszkaniowe (np. działalność gospodarcza).  

3. Inne odpady niż komunalne powstałe na nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności należy 

przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz 

przepisami odrębnymi.  
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4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy oraz dowodów zapłaty za odbiór 

odpadów komunalnych przez okres nie krótszy niż jeden rok.  

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości maja obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości 

ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 

gwarantując zapewnienie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej 

na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.  

§ 9. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

winna zapewniać niedopuszczenie do przepełnienia pojemników na odpady.  

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 10. Dopuszcza się prowadzenie we własnym zakresie i na własne potrzeby przydomowych kompostowni 

odpadów ulegających biodegradacji.  

§ 11. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich 

zmieszaniu.  

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane w szczególności do:  

1) nie pozostawiania zwierząt bez należytej opieki i dozoru oraz nie powierzania tej opieki osobom, które nie 

są w stanie zapewnić właściwego dozoru;  

2) wyprowadzania psów na smyczy, a psów ras dużych lub należących do ras agresywnych także w kagańcu; 

zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że 

pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem;  

3) skutecznego zabezpieczenia ogrodzenia posesji celem uniemożliwienia wydostania się poza jej teren psa 

biegającego bez uwięzi i do oznaczenia wejścia do posesji tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;  

4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach 

publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;  

5) zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części.  

Rozdział 7. 
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach  

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolnej pod 

warunkiem, że właściciele nieruchomości:  

1) posiadają budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt,  

2) zapewniają gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu,  

3) nie dopuszczają do zanieczyszczenia terenu nieruchomości własnej oraz nieruchomości sąsiednich,  

4) przestrzegają obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.  

2. Właściciele pszczół mają obowiązek trzymać je w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od 

granic nieruchomości w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla 

właścicieli nieruchomości sąsiednich.  
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Rozdział 8. 
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 14. Na terenie Gminy Osiek należy przeprowadzać deratyzację w każdym przypadku pojawienia się 

szkodliwych gryzoni.  

§ 15. 1. Przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Osiek odbywa się w okresach:  

1) wiosennym w dniach od 20 kwietnia do 20 maja;  

2) jesiennym w dniach od 20 października do 20 listopada  

3) każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu.  

2. Przed akcją deratyzacji należy zaopatrzyć się w dostateczna ilość trutki przeciw gryzoniom dostępną 

w handlu i stosować ją ściśle według instrukcji.  

§ 16. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności 

w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane 

napisem:  

„ UWAGA TRUCIZNA”.  

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe  

§ 17. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391) oraz inne 

właściwe przepisy.  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.  

§ 19. Traci moc uchwała Nr XXVIII/194/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek z późniejszymi zmianami.  

§ 20. Od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2013 r. Gmina Osiek dokona nieodpłatnie odbioru odpadów 

zbieranych selektywnie o których mowa w § 4 ust. 3 z terenów nieruchomości zamieszkałych.  

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

§ 22. Zapisy zawarte w § 6. ust. 3, 4, 8 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady  

Jerzy Czerny 
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