
 

 

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. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Rada Gminy Michałowice uchwala co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

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

Województwa Małopolskiego   

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice 

 

 

Ewa Krawczyk 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 5726



Załącznik do Uchwały Nr XXV/150/2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 29 września 2016 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

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

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania, odbierania, przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub zapewnienie ich przyjmowania w inny sposób; 

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

publicznego; 

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

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem 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 poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

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

§ 2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywa się z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

4) odzież i tekstylia; 

5) przeterminowane leki; 

6) chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) zużyte opony; 

11) odpady zielone; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miarę występujących potrzeb. 
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2. Uprzątnięcie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno się odbywać 

poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów oraz odpływu wody 

opadowej i roztopowej. 

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wymaga zachowania następujących warunków: 

1) odbywa się na utwardzonej nawierzchni, z której powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

sanitarnej, zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 

2) wykonywane jest przy użyciu środków czyszczących ulegających biodegradacji. 

§ 5. Doraźne naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w 

obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby, a powstające odpady będą 

gromadzone i usuwane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność 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. 

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l i  240 l; 

2) kontenery na odpady zmieszane o pojemności 700 l i 1100 l; 

3) worki na odpady segregowane o pojemności 120 l; 

4) kosze uliczne o pojemności 10 l – 50 l. 

§ 7. Pojemniki i kontenery na odpady zmieszane muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, szczelne, 

zamykane pokrywą, wyposażone w kółka i posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem 

załadowczym samochodów przeznaczonych do odbioru odpadów. 

§ 8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów określa się następującą kolorystykę worków: 

niebieskie – z przeznaczeniem na papier i tekturę; 

zielone – z przeznaczeniem na szkło; 

żółte – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

brązowe  - z przeznaczeniem na odpady zielone. 

§ 9. Minimalna objętość pojemników i kontenerów na odpady zmieszane na terenie nieruchomości 

zamieszkałych wynosi: 

120 l – dla nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby; 

240 l – dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób; 

700 l na 25 mieszkańców – dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym. 

§ 10. Minimalna pojemność worków na odpady zbierane selektywnie wynosi 120 l na każdą frakcję odpadów 

wymienioną w  § 8, na 4 osoby zamieszkujące na terenie nieruchomości. 

§ 11. Minimalna objętość pojemników i kontenerów na odpady zmieszane na terenie nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi: 

dla żłobków, przedszkoli i szkół  - kontener o pojemności 1100 l na 180 osób (pracowników i uczniów); 

dla biur, urzędów, banków, przychodni i praktyk lekarskich – pojemnik o pojemności 120 l na 8 

zatrudnionych osób; 

dla lokali handlowych – pojemnik o pojemności 120 l na 60 m2 powierzchni 

lokale gastronomiczne – pojemnik o pojemności 120 l na 12 osób -pracowników oraz konsumentów; 

zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne  – pojemnik o pojemności 120 l na 16 zatrudnionych; 
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dla domów opieki, hoteli i pensjonatów - pojemnik o pojemności 240 l na 10 łóżek; 

dla ogródków działkowych – kontener o pojemności 1100 l na 50 działek. 

§ 12. Określa się następujące warunki rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie  sanitarnym, 

porządkowym i technicznym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości: 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady zmieszane w 

należytym stanie technicznym, tj. wolnym od uszkodzeń oraz braków jakichkolwiek elementów niezbędnych 

do ich prawidłowego funkcjonowania, umożliwiającym zabezpieczenie odpadów przed czynnikami 

atmosferycznymi i dostępem zwierząt; 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest nie dopuszczać do przepełnienia pojemników i kontenerów na 

zmieszane odpady komunalne; 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zabezpieczenie odpadów przechowywanych w 

wymienionych § 8 workach na odpady zbierane selektywnie przed zalewaniem przez wody opadowe, 

roznoszeniem przez wiatr oraz dostępem zwierząt. 

§ 13. Określa się następujące zasady rozmieszczenia i utrzymania koszów ulicznych w miejscach 

użyteczności publicznej: 

Kosze rozmieszcza się na przystankach komunikacyjnych, placach zabaw, w pobliżu wejść do budynków 

użyteczności publicznej oraz na drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszych; 

Kosze powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się odpadów pod wpływem czynników 

atmosferycznych; 

Pojemność koszów ulicznych powinna być dostosowana do natężenia ruchu i częstotliwości odbioru 

odpadów, nie może być jednak mniejsza niż 10 l. 

Rozdział 4. 

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

§ 14. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

Nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu – w odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych; 

Nie rzadziej niż raz w miesiącu – w odniesieniu do odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w § 2 

pkt 1 – 3; 

Nie rzadziej niż 2 razy w roku – w odniesieniu do odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w § 2 

pkt 8 – 10; 

§ 15. Kosze uliczne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane 

z częstotliwością, która nie doprowadzi do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

§ 16. Wytworzone na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy frakcje odpadów 

selektywnych wymienione w § 2 pkt 1, 2, 3, 8, 9, 11 oraz odpady komunalne zmieszane odbierane są z terenu 

tych nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych podanym do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 17. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przekazanie pojemników i worków zawierających 

odpady, o których mowa  w § 16, podmiotowi odbierającemu odpady na podstawie umowy zawartej z gminą 

poprzez umożliwienie mu wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości bądź ich wystawienie przed wejście na 

teren nieruchomości. 

§ 18. Wszystkie frakcje odpadów selektywnych wymienione w § 2 z wyjątkiem przeterminowanych leków 

oraz zużytych baterii powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przyjmowane są w 

zlokalizowanym na terenie gminy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w terminach 

określonych w harmonogramie PSZOK podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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§ 19. Odbiór powstałych w gospodarstwach domowych odpadów w postaci zużytych opon odbywa się 

również w wyznaczonych miejscach na terenie gminy, w ramach organizowanych zbiórek, a informacja o 

miejscach i terminach ich przeprowadzenia jest ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 20. Odbiór powstałych w gospodarstwach domowych odpadów w postaci przeterminowanych leków 

odbywa się w punkcie odbioru odpadów medycznych w aptece funkcjonującej na terenie gminy. 

§ 21. Odbiór powstałych w gospodarstwach domowych odpadów w postaci zużytych baterii odbywa się w 

wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. 

§ 22. W zakresie gospodarki ściekowej właściciele nieruchomości mają obowiązek: 

Pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych poprzez ich wywóz 

pojazdem asenizacyjnym do stacji zlewnych z częstotliwością dostosowana do ilości zużytej wody, 

gwarantującą, że nie nastąpi przepełnienie zbiorników, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące; 

Pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób analogiczny do 

określonego w pkt 1 nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 23. Odpady zielone powinny być – w miarę możliwości występujących na danej nieruchomości – 

zagospodarowane we własnym zakresie, m.in. w przydomowych kompostownikach lub biogazowniach 

rolniczych. 

Rozdział 6. 
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych. 

§ 24. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zobowiązane 

są do niezwłocznego zbierania pozostawionych przez nie zanieczyszczeń oraz ich umieszczania w pojemnikach 

na odpady komunalne. 

§ 25. Psy wyprowadzane na tereny przeznaczone do wspólnego użytku powinny być trzymane na smyczy, a 

w odniesieniu do ras uznanych za agresywne – na smyczy i w kagańcu. 

Rozdział 7. 
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej. 

§ 26. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej: intensywnej zabudowy jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

przemysłowych, zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz ogródkach działkowych. 

. 

§ 27. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest 

dopuszczalne pod warunkiem, że gromadzenie i usuwanie powstających w związku z tym nieczystości nie będzie 

powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

§ 28. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

budynki produkcyjne, usługowe i handlowe, w których odbywa się składowanie, przetwarzanie lub obrót 

produktami spożywczymi; 

gospodarstwa rolne; 

miejsca gromadzenia odpadów pochodzących z budynków wielolokalowych oraz budynków użyteczności 

publicznej; 

nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi sąsiadujące ze zbiornikami lub ciekami wodnymi. 
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§ 29. Zaleca się przeprowadzanie deratyzacji na obszarach wymienionych w  § 28 co najmniej raz w roku, w 

okresie wiosennym, tj. od 20 marca do 20 kwietnia lub w okresie jesiennym, tj. od 15 października do 15 

listopada. 
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