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UCHWAŁA NR XIV/132/16
RADY GMINY OLESNO
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.4 ust. 1 i 2 z dznia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz .U. z 2016r., poz. 250) , po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej , uchwala się co następuje :
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olesno.
§ 3. Traci moć uchwała Nr XIX/153/12 Rady Gminy Olesno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno (Dz. Urz. Woj.Małop.z
2013r., poz. 763).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od jej publikacji.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Wojciech Szczebak
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Załącznik do uchwały Nr XIV/132/16
Rady Gminy Olesno
z dnia 29 września 2016 roku
Rozdział 1.
Postanowienie ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie Gminy Olesno dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie 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 wydanych na podstawie art. 4a ustawy.
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, 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;
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 w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Olesno;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
3) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość, zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
4) właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także właścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością, mającymi realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości
i porządku;
5) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art . 6c ust. 1 ustawy;
6) nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, urzędy
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administracji, ośrodki zdrowia, biblioteki, domy kultury, domy ludowe, gabinety weterynaryjne, boiska
sportowe, pensjonaty, restauracje, sklepy, puby, hotele, kościoły, cmentarze, wszelkiego rodzaju zakłady
produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, itp., a także nieruchomości obejmujące
budynki mieszkalne i letniskowe, stanowiące własność osób, które złożyły deklarację o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami w miejscu stałego pobytu innym niż teren Gminy Olesno;
7) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwie domowym;
8) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu
zbieraniu;
9) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach o wielkości 110 l, 120 l, 240 l, lub 1100
l, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się
wszelkiego rodzaju odpadów z budowy i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza
50 kg;
10) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
11) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące
z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic
i placów;
12) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów
o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;
13) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów
i rozbiórek;
14) odpadach niebezpiecznych - rozumie sie przez to odpady zgodnie z treścią art . 3 ust . 2 ustawy
o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie,
akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna,
olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach,
opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;
15) zbieraniu odpadów - zgodnie z art . 3 ust . 3 pkt 23 ustawy o odpadach, rozumie się przez to każde
działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach i workach, segregowanie i magazynowanie
odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia;
16) stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki
uchwalone Uchwałą Rady Gminy Olesno na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;
17) punktach selektywnego zbierania - należy to rozumieć punkty w znaczeniu art 3 ust. 2 pkt 6 ustawy,
z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, a punktem mobilnym jest także samochód,
odbierający wyselekcjonowane odpady;
18) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
19) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalację i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
20) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach scieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi;
21) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie
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wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która
nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej
podmiot, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w sytuacji gdy
gmina nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany do rejestru działalności
regulowanej zgodnie z zapisami art 9c ustawy;
22) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru
działalności regulowanej ( art. 9c ustawy ), który zgodnie z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy, na mocy
wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych;
23) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu
na tytuł prawny oraz ich utrzymania i użytkowania;
24) zwierzętach domowych - należy rozumieć, każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymania
przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla
towarzystwa ( zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt i treścią Europejskiej Konwencji
Ochrony Zwierząt Towarzyszących );
25) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich;
26) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;
27) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Olesno ”.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości
na terenie nieruchomości.
§ 3. 1 .Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie swoich
nieruchomości, zgodnie z ustawą oraz niniejszym regulaminem.
2 . Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy Olesno deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3 . Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia z podmiotem uprawnionym
umowy na odbiór odpadów komunalnych.
§ 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników lub worków służących do gromadzenia
odpadów komunalnych spośród określonych w § 8 ust. 1 regulaminu oraz do utrzymania tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty
oddania sieci do użytku lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w
przepisach odrębnych; przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w
przepisach odrębnych,
3) gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach,
o których mowa w pkt 1,
4) pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w
sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
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5) uprzątania błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się, wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego, położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się
niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń - w miarę potrzeby,
6) usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych
w wyniku remontu, budowy i rozbiórki budynku.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów komunalnych :
1) tworzywa sztuczne,
2) szkło białe i kolorowe,
3) metal ,
4) papier ( makulatura w tym opakowania, gazety, czasopisma itd. ),
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
7) odpady zielone,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony,
13) przeterminowane leki i chemikalia,
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub
workach na odpady, należy poddać na terenie nieruchomośći segregacji mającej na celu oddzielne
gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np.: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne, odpadów zielonych, odpadów komunalnuch ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy poddać
sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla
wykorzystania kompostu. W przypadku braku możliwości ich
właściciel nieruchomości powinien gromadzić je w workach
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

procesowi kompostowania z zachowaniem
otoczenia z przeznaczeniem do własnego
kompostowania na swojej nieruchomości,
koloru brązowgo, a następnie przekazać

4. Właściciel nieruchomości, który będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji poprzez kompostowanie we własnym kompostowniku, ma obowiązek złożyć stosowne
oświadczenie w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż posiada kompostownik i prowadzi
kompostowanie we własnym zakresie i na potrzeby własne.
5. Worki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dostarczy właścicielowi nieruchomości
przedsiębiorca odbierający odpady.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w miejscach gromadzenia
odpadów komunalnych spełniających wymagania §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (
Dz. U .z 2015r. poz. 1422).
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7. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe nie zawierające frakcji niebezpiecznych mogą być
zagospodarowane we własnym zakresie lub przekazywane innym osobom do wykorzystania na potrzeby
własne np. do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg po wcześniejszym uzgodnieniu z właścielem lub
zarządcą drogi. W przypadku braku możliwości zagospodarowania na miejscu odpadów budowlano remontowych, pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie,
na wykonywanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie
jest wymagane zgłoszenie do organu administracji budowlano - architektonicznej, odpady te należy przkazać
przedsiębiorcy, natomiast inne odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić w
podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku i przekazywać przedsiębiorcy za dodatkową opłatą .
8. Odpady zawierające azbest należy usuwać i przekazywać wyspecjalizowanej firmie, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami .
§ 6. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi , mogą być
dokonywane przy spełnieniu następujących warunków:
1) mycie pojazdów na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego - wyłącznie w obrębie
nieruchomości i za zgodą jej właściciela; powstające przy myciu ścieki nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do wód powierzchniowych,
2) zabronione jest mycie pojazdów samochodowych na terenach służących użytkowi publicznemu,
a w szczególności: na ulicach, w lasach, parkach i w pobliżu zbiorników wodnych,
3) naprawa pojazdów: dopuszczalne jest przeprowadzenie jedynie drobnych napraw, doraźnych napraw i
regulacji pojazdów samochodowych np. wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełniania płynów,
itp. pod warunkiem, że nie będą powodować powstawania ponadnormatywnych hałasów, emisji spalin,
oraz powstawania ścieków zawierających oleje lub smary .
§ 7. Na terenie Gminy Olesno zabrania się :
1) spalania odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz piecach nieprzeznaczonych do
tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych,
2) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego
nieprzeznaczone,
3) wykorzystywania koszy zlokalizowanych w miejscach publicznych ( na przystankach, drogach, placach itp.
) do pozbywania się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, sklepach, punktach
gastronowmicznych
i usługowych oraz innych nieruchomościach,.
4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
5) idywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni nieruchomości,
7) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów
lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana
jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz . U . z
2007 Nr 19 , poz. 115 z późn. zm ).
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§ 8. 1. Pojemniki, worki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Olesno to:
1) kosze uliczne - minimalna pojemność 20 l,
2) pojemniki na odpady - minimalna pojemnośc 100 - 120l ,
3) worki foliowe na gromadzenie odpadów zmieszanych - min. poj 100 - 120 l,
4) worki foliowe na gromadzenie selektywnej zbiórki odpadów - min. poj. 100 - 120 l,
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5) kontenery przeznaczone na odpady - min. poj. 1000 l .
2. Ilość pojemników i worków, ich rodzaj i wielkość powinna być dostosowana do ilości powstających na
nieruchomości odpadów z uwzględnieniem możliwości segregacji odpadów:
1) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę z nadrukiem rodzaju odpadów,
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe z nadrukiem rodzju
odpadów,
c) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji z nadrukiem rodzaju odpadów,
d) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło z nadrukiem rodzaju odpadów,
e) RÓŻOWY z przeznaczeniem na metale z dnadrukiem rodzaju odpadów.
2) Odpady zmieszane należy gromadzić w workach koloru CZARNEGO .
3) Sposób ustawienia pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych nie może stwarzać
niedogodności dla mieszkańców nieruchomości, mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a także
niedogodności bądź zagrożeń w ruchu pojazdów lub pieszych.
§ 9. 1. Na nieruchomości, która nie została przyłączona do kanalizacji sanitarnej, właściciel nieruchomości
jest zobowiązany do wyposażenia jej w oczyszczalnię przydomową lub w szczelny zbiornik bezodpływowy
(szambo) oraz do jego systematycznego opróżniania.
2. Pojemność szamba winna uwzględniać normatywne ilości odpadów ciekłych na jednego mieszkańca,
zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami i być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na jej terenie w taki sposób, aby opróżnianie było realizowane bez dopuszczenia przepełnienia.
3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków winna być dostosowana do ilości mieszkańców
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w odrębnych przepisach .
§ 10. 1. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerkach i zieleńcach, odpady komunalne
powinny być gromadzone w koszach przeznaczonych do tego celu.
2. Organizatorzy imprez plenerowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym, prowadzący na terenach
użyteczności publicznej ogródki piwne, targowiska, sezonowe punkty gastronomiczne, itp. są zobowiązani do
zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz oczyszczenia terenu po zakończeniu imprez
w ciągu 24 godzin po zakończeniu imprezy, zgromadzenia lub zlikwidowania działalności.
§ 11. 1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bydynki i ich usytuowanie.
2. Gmina zobowiązana jest ustawić w miejscach publicznych kosze uliczne na odpady oraz utrzymywać je
w należytym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.
3. Pojemniki lub worki przewidziane, zawierające odpady komunalne należy wystawić w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, w miejsca dostępne na terenie nieruchomości, a w przypadku utrudnionego
dojazdu do nieruchomości, w inne miejsce uzgodnione z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego.
Rozdział 4.
Sposób i częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 12. 1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane będą przez przedsiębiorcę
wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu, natomiast z pozostałych nieruchomości przez podmiot
uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawrze stosowną umowę.
2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych w sposób określony w ust.1 powinna być dostosowana
do ilości wytwarzanych na danej nieruchomości odpadów.
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3. Odbiór odpadów, o których mowa w §5 ust.1 pkt 1-6 będzie następował, zgodnie z harmonogramem
dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
4. Odbiór odpadów zielonych będzie następował nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez okres od 1 kwietnia
do 30 września, natomiast odbiór popiołu, również nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie od 1 października
do 31 marca w workach lub pojemnikach.
5. Odbiór odpadów, o których mowa w §5 ust.1 pkt.8 - 13 regulaminu będzie następował nie rzadziej niż
raz w roku, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb), winno następować z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.
7. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminy.
8. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
9. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety
niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 13. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców i podmioty
uprawnione podlegają unieszkodliwieniu w instalacjach regionalnych, wskazanych w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami lub są przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu .
2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym
zakresie i na własne potrzeby.
3. W celu ograniczenia ilości powstających na nieruchomościach odpadów przewiduje się:
1) tworzenie przydomowych kompostowników oraz wspomaganie i edukowanie mieszkańców w
zakresie kompostowania przydomowego na terenach zabudowy jednorodzinnej,
2) prowadzenie kampanii informacyjnych, programów szkoleniowych w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów oraz postępowania z odpadami, zmierzających do ukształtowania świadomych
postaw mieszkańców,
3) promocję wykorzystania produktów o wydłużonym okresie użytkowania,
4) promocję napraw oraz ponownego wykorzystania materiałów, produktów i opakowań.
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.
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w tym m.in. psy i koty, są zobowiązani do zachowania
środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie zwierząt, które utrzymują.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) prowadzenie ich na uwięzi, w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki
sposób, aby nie kąsały, drapały lub brudziły,
2) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,
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3) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników),
4) nie wprowadzanie zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
5) przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych, jak obowiązkowe szczepienia
psów i kotów przeciwko wściekliźnie, przestrzeganie terminów tych szczepień i udostępnianie na żądanie
upoważnionych do kontroli służb świadectwa szczepienia, oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów
ras uznanych za agresywne,
6) usuwanie przez właścicieli zwierząt, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach
i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości te umieszczone w szczelnych
pojemnikach (workach) mogą być składowane w urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych.
§ 15. 1. Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki, aby nie mogły samodzielnie
wydostać się poza teren nieruchomości oraz aby nie zgrażały osobom trzecim. Właściciele psów na
nieruchomości wspólnej są zobowiązani do wyprowadzania ich na smyczy, a także stworzenia im takich
warunków, aby nie przeszkadzało to innym użytkownikom (lokatorom) nieruchomości.
2. Posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne, powinny być
opatrzone estetyczną i czytelną tabliczką z informacją „uwaga zły pies ”.
3. Psy należy wyprowadzać na smyczy. W przypadku psów, co do których istnieje uzasadniona obawa, że
mogą zachowywać się agresywnie, należy założyć kaganiec podczas przebywania w miejscach publicznych.
4. Właściciele psów, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami, ponoszą koszty ich
schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
poszczególnych nieruchomościach.
§ 16. 1. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi.
2. Na pozostałych terenach pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi prawa
budowlanego,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
4) prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu itp. dla
nieruchomości sąsiednich.
5) właściciele pasiek pszczelich powinni prowadzić pasieki zgodnie z przepisami „Kodeksu dobrej praktyki
produkcyjnej w pszczelarstwie ”.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 17. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki wielorodzinne, zakłady gastronomiczne, zakłady
przetwórstwa spożywczego, obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których
prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich.
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości
zobowiązani
(np.:szczurów, mysz) w obrębie swoich nieruchomości.
2. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb.

są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni
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3. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą gryzoni, Wójt Gminy może zarządzić
obowiązkową deratyzację obejmującą także inne nieruchomości niż wymienione w §17.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.
§ 19. 1. Kontrolę wykonania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Olesno.
2. Naruszenie przepisów Regulaminu podlega karze grzywny, na podstawie art.10 ust. 2a ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach wykroczenia.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Wojciech Szczebak

