
 

 

UCHWAŁA NR XVI/170/20 

RADY MIEJSKIEJ W SKALE 

z dnia 28 stycznia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miejska w Skale uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała w brzmieniu załącznika 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała. 

§ 3. Traci moc uchwała XXXV/260/17 z dnia 30 maja 2017 r. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Sobczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 lutego 2020 r.

Poz. 1373



Załącznik 

do uchwały Nr XVI/170/20 

Rady Miejskiej w Skale 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skała, 

w szczególności dotyczące: 

a) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie 

selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów 

samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

b) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

d) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

e) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

f) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

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

§ 2. 1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 

a) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach, 

b) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

c) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

d) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

e) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2010); 

2) gminie – jest to Gmina Skała; 

3) Urzędzie Miasta i Gminy – jest to Urząd Miasta i Gminy w Skale; 

4) Burmistrzu Miasta i Gminy – jest to Burmistrz Miasta i Gminy w Skale; 

5) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

2019 poz. 701); 

6) nieruchomości – należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot 

własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub część takich budynków; 

7) nieruchomości zamieszkałej - należy przez to rozumieć obiekt i teren przeznaczony do trwałego 

przebywania osób w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych; 
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8) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć obiekt i teren przeznaczony pod działalność 

gospodarczą, działalność handlowo-usługową, działalność oświatową, działalność kulturalną, urzędy, lokale 

gastronomiczne, kościoły i cmentarze; 

9) budynku wielolokalowym- należy przez to rozumieć budynek, w którym znajdują się trzy lub więcej lokali 

mieszkalnych; 

10) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników 

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

a także inne podmioty władające nieruchomościami; 

11) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania 

w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 

9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008), 

12) odpadach komunalnych – odpadach komunalnych –rozumie się przez to 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; 

13) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swój 

rozmiar nie mogą być gromadzone w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na odpady, 

stanowiących wyposażenie nieruchomości; 

14) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

15) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących 

z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów 

z czyszczenia ulic i placów; 

16) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych obejmujące odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów np. posadzki betonowe, beton; gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement; odpady innych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne 

17) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy 

o odpadach, np: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony 

roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki, 

18) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (dalej PSZOK) – należy rozumieć stacjonarny, 

zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych selektywnych, znajdujący się na terenie Gminy 

Skała; 

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

bezodpływowych; 

20) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

21) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorze sieci 

kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych 

pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia; 

22) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z poszczególnych miejscowości na terenie gminy; 

23) lokalnych punktach odbioru - należy przez to rozumieć miejsca wyznaczone przez podmiot uprawniony, 

z których będą odbierane odpady; 

24) Podmiotach uprawnionych: 
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- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 Ustawy, przy czym dla właścicieli zamieszkałych 

nieruchomości jest to podmiot, który zawarł umowę z gminą zgodnie z art. 6f Ustawy, 

- w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę 

posiadającego ważne zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Skała na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy; 

25) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 

tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania, 

26) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza 

27) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 

28) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to 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 dotąd pozostawały 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez wykonywanie obowiązków określonych w art. 5 ustawy, w tym m.in.: 

a) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami 

określonymi w niniejszym regulaminie, 

b) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III niniejszego regulaminu, urządzenia służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; 

c) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej o ile nie została wcześniej wyposażona 

w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 

d) w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – 

gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową 

oczyszczalnię ścieków; 

e) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, 

f) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

g) wykonywanie innych obowiązków określonych w niniejszym regulaminie. 

§ 4. 1. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu winien być zrealizowany poprzez odgarniecie śniegu 

w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu 

likwidację śliskości chodnika. 

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i z jezdni na 

chodnik. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w 

szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów, usuwania śniegu i sopli z dachów 

budynków. 
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4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg 

publicznych przez przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej lub właściwy zarząd 

drogi należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów 

oraz wsiadania i wysiadania pasażerów. 

5. Za porozumieniem pomiędzy przedsiębiorcą użytkującym przystanek, zarządcą drogi oraz Burmistrzem 

Miasta i Gminy dopuszczalne jest inne rozwiązanie sprzątania chodników wzdłuż dróg niż wyszczególnione 

w ust. 1-4.. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że odbywać 

się będzie wyłącznie na wydzielonej i utwardzonej powierzchni nieruchomości, a powstałe ścieki odprowadzane 

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

ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Dokonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych związanych z ich bieżącą eksploatacją jest 

dozwolone na nieruchomości, pod warunkiem: 

a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na 

środowisko w tym emisji hałasu i spalin, 

b) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, 

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

 

Rozdział 3. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających na 

terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Szczegółowy sposób selektywnego zbieranie odpadów na terenie Gminy Skała polega na wydzieleniu ze 

strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji: 

a) papieru i tektury, 

b) tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych, 

c) szkła, 

d) bioodpadów, 

e) odpadów niebezpiecznych, 

f) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

g) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

h) zużytych baterii i akumulatorów, 

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

k) zużytych opon, 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

m) odpadów tekstyliów i odzieży, 

3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z wymaganiami określonymi 

w ust. 2 należy zbierać jako zmieszane odpady komunalne. 
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4. Wyselekcjonowane frakcje, o których mowa w ust. 2 należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do 

tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

rozmieszczonych na terenie nieruchomości. 

5. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w ust. 2 pkt a-d oraz ust. 3, odbierane są ,,u źródła’’ z terenu 

nieruchomości w miejscu ich powstania. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt a-e 

podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem. 

7. Selektywnie zebrane odpady wskazane w ust. 2 przyjmowane są przez Gminny PSZOK. 

8. Selektywnie zebrane odpady wskazane w ust. 2 pkt j i k – meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz 

zużyte opony odbierane są również ,,u źródła’’ z terenu nieruchomości w miejscu ich powstania, w formie 

mobilnych zbiórek w ustalonych terminach podanych do publicznej wiadomości. 

9. 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: 

a) niewykorzystane środki ochrony roślin i opakowania po nich, które należy oddawać do punktów sprzedaży, 

w których zostały nabyte; 

b) 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); 

c) odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest – które należy oddawać specjalistycznej firmie 

posiadającej zezwolenie na odbiór i transport tego typu odpadów, 

d) zużyte akumulatory, oleje i opony należy przekazywać podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność 

gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej; 

e) niewykorzystane leki i opakowania po nich – należy oddawać do funkcjonujących punktów ich zbierania. 

10. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała Rady Miejskiej w Skale 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie 

zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Skała oraz ustalenia 

Regulaminu punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

12. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się poddawanie odpadów ulegających 

biodegradacji procesowi kompostowania. 

13. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach 

gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się 

wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek. 

14. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach 

gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się inne 

odpady, niż te na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek. 

15. Zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz 

różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą. 
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16. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na odpady komunalne odpadów pochodzących 

z działalności gospodarczej, w tym odpadów niebezpiecznych. 

17. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane 

odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę oraz właściciela nieruchomości. 

18. Na podstawie powiadomienia, po przeprowadzonym postępowaniu, Burmistrz Miasta i Gminy w drodze 

decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w przypadku nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy – za miesiąc lub miesiące; w przypadku nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na rekreacyjno-

wypoczynkowe – za rok, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

§ 7. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy §22 

i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami komunalnymi należy wystawiać 

w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. 

W razie konieczności dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu 

odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą 

być zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu 

uprawnionego w celu jego opróżnienia. 

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale 

oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeby utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się 

na niej wody i błota. 

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, 

dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wykonywać 

podmiot uprawniony. 

6. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym 

harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez 

zarządcę do tego celu. 

§ 8. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych. 

2. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu 

drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu 

odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie 

bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic). 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych 

kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek 

lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. 

4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach 

betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

5. Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, 

chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach 

i warzywach, skórki z bananów, resztki owoców cytrusowych, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy 

po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek. 
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6. Kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, zepsuta żywność, płynne 

resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papier, 

papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, 

resztki roślin porażone chorobami. 

7. Organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni. 

8. Kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co 

zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania 

odpowiedniej wilgotności). 

9. Materiał w kompostowniku powinien być ułożony warstwowo, na dole powinna być warstwa 

podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego 

zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych 

warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów 

organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami 

ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miału urozmaicony skład, różnych odpadów 

organicznych). 

10. Kompostownik powinien mieć konstrukcję zapewniającą odpowiednie przewietrzenie materiału. 

11. Warstwy kompostowanego materiału powinny być kilka razy w roku przełożone w taki sposób, aby 

wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu. 

12. W razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn.: powinno się dostarczyć odpowiednich kultur 

mikroorganizmów, zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu 

rozłożonego. 

13. Kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem. 

14. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami 

prawa. 

15. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania worka na odpady wskazane w § 6 ust. 2 pkt. 2), 

w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi , 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, 

spełniających wymagania określone § 8 niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych 

 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, którzy gromadzą nieczystości ciekłe w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych są zobowiązani do dostosowania wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz 

w tygodniu, jednak co najmniej dwa razy w roku. 

2. Właściciele nieruchomości, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków 

winni dostosować przepustowość tej oczyszczalni do ilości mieszkańców nieruchomości, w sposób zapewniający 

uzyskanie stopnia ich oczyszczania, określonego w przepisach odrębnych. 

3. Określając wielkość zbiornika na nieczystości ciekłe i przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków 

przyjmuje się wskaźniki wytwarzania ścieków, które wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). 

§ 10. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy to: 

a) kosze przydrożne na przystankach komunikacji masowej o pojemności od 10 do 50 l, 

b) pojemniki na odpady o pojemności; 110 l ,120 l, 240 l lub 1100 l, 
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c) pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację 

zgodności wystawioną przez producenta zgodne z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

§ 11. 1. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości powinna 

zapewnić nieprzepełnianie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników. 

2. Uwzględniając ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca 

w ciągu jednego dnia, określa się w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, pojemność 

pojemnika na odpady komunalne zmieszane: 

a) nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne: 

- gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – przynajmniej jeden pojemnik o pojemności 120l, 

- gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – przynajmniej dwa pojemniki o pojemności 120l lub przynajmniej 

jeden pojemnik o pojemności 240l, 

b) nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne wielolokalowe – przynajmniej jeden pojemnik 

o pojemności 1100l, 

c) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku – pojemnik o pojemności 120l. 

3. Odpady komunalne (mieszane), które nie są zbierane w sposób selektywny, w nieruchomościach 

o zabudowie jednorodzinnej należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach. 

4. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 

mieszkańców i cyklu wywozu. 

§ 12. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub workach 

w następujący sposób: 

a) Papier – w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury zbierane w worku koloru niebieskiego z napisem „Papier”. 

b) Szkło - w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbierane w worku 

koloru zielonego z napisem „szkło”. 

c) Tworzywa sztuczne i metale - w skład którego wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane w worku 

koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. 

d) Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w worku koloru 

brązowego z napisem „Bio”. 

2. Worki na odpady komunalne o których mowa w ust. 1 są dostarczane przez podmiot uprawniony 

właścicielom nieruchomości nieodpłatnie. 

3. W celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zaleca 

się, aby właściciele nieruchomości na terenach zabudowy jednorodzinnej kompostowali bioodpady 

w przydomowych kompostowniach, w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich 

mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

4. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych 

w wyznaczonych aptekach lub w wyznaczonych punktach. 

5. Elektroodpady oraz odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy oddawać w wyznaczonych 

punktach. 
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6. Odpady wielkogabarytowe oraz opony (w ilości określonej w innych dokumentach) nie wymagają 

specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu 

wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane będą przez podmiot uprawniony, 

w terminach podanych do publicznej wiadomości. 

7. Odpady z remontów, prowadzonym we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub kontenerach 

wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub bezpośrednio wywozić do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

8. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania 

w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za 

okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

bieżący okres rozliczeniowy. 

§ 13. 1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają 

pojemność od 0,8 do 1,5 m³ i są opatrzone w napis informujący na jakie odpady są przeznaczone. 

2. Organizatorzy imprezy masowej, odbywającej się na wolnym powietrzu na terenie Gminy są 

zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w odpowiednią do charakteru imprezy ilość 

pojemników i przenośnych toalet. 

3. Miejsca publiczne na terenie Gminy takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo – usługowe, przystanki 

komunikacji, są wyposażane przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny 

komunikacji publicznej obowiązkowo w zamocowane na stałe kosze. 

 

Rozdział 5. 

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz częstotliwość wywozu tych odpadów i opróżniania 

zbiorników 

 

§ 14. 1. Gmina Skała zapewnia odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. Gmina nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych 

podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

3. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: 

a) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 

b) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania 

z nieruchomości. 

5.W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość i stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6.W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane jedynie przez część roku na rekreacyjno-wypoczynkowe ustalona została ryczałtowa stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od daty zamieszkania na terenie danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub z chwilą powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 

§ 15. 1.Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do 

zawarcia z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej. 
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2. Obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym w budynkach nowo wybudowanych istnieje od 

zakończenia budowy, a gdy jest wymagane pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu od 

czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. Jeżeli obiekt będzie użytkowany przed terminem zakończenia budowy obowiązek, o którym mowa 

w ust. 1 istnieje od czasu rozpoczęcia użytkowania obiektu. 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem. 

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do przechowywania dokumentów 

potwierdzających odbiór odpadów komunalnych, a właściciele nieruchomości nie podłączonych do 

kanalizacji, dokumentów opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe i wywóz osadów z przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

3. Dowody uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

należy przechowywać przez okres trzech lat od daty wykonania usługi. 

§ 17. 1. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

2. Zbiorniki na nieczystości ciekłe winny być opróżnianie z taką częstotliwością by nie dopuścić do 

przepełnienia zbiornika ale nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

3. Jeżeli pojemność zbiorników na nieczystości ciekłe nie przekracza 6m3 i nieruchomość zamieszkuje 

powyżej 3 osób, zbiorniki winny być opróżniane co najmniej raz na dwa miesiące. 

4. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane z nieruchomości zgodnie 

z harmonogramem przez podmiot uprawniony. 

5. Odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

6. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia 

do października – co dwa tygodnie. 

7. Odpady komunalne zmieszane odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

§ 18. 1. Z terenów publicznych, odpady winny być usuwane z taką częstotliwością by pojemniki nie były 

przepełnione. 

2. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani 

usuwać odpady codziennie. 

3. Organizator imprezy masowej, zobowiązany jest do usuwania odpadów i opróżniania przenośnych toalet 

niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 19. 1. Do odbierania odpadów komunalnych nieselekcjonowanych ulegających biodegradacji podmiot 

uprawniony jest zobowiązany używać samochodów specjalistycznych. 

2. Pojazdy używane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny 

być myte codziennie. 

3. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać samochodów przystosowanych do 

przewozu kontenerów lub skrzyniowych. Powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas 

transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu. 

4. Do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, 

wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu. 

5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 

pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. 
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6. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się 

według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem. 

7. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne. 

 

Rozdział 6. 

 Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do 

których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione 

 

§ 20. 1. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomu odzysku i recyklingu 

poszczególnych frakcji odpadów: 

a) 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, 

metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

b) 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, do 16 lipca 2020 roku do nie więcej 

niż 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. 

 

Rozdział 7. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

§ 21. 1. Celem nadrzędnym w gospodarce odpadami na terenie województwa małopolskiego jest rozwijanie 

systemu gospodarki odpadami, opartego na zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowaniu ich do 

ponownego użycia, recyclingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania. 

2. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Skała należy przekazywać do instalacji zgodnie 

z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami. 

§ 22. 1.Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

a) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów, 

b) kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w przydomowych 

kompostownikach, 

c) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych, 

d) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

e) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem 

do pojemnika, 

f) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież, 

g) wybieranie produktów dobrej jakości o długim czasie użytkowania; 

§ 23. 1.Gmina dąży do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych poprzez prowadzenie 

działań, mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, głównie przez: 

a) akcje edukacyjne w postaci organizowania tematycznych spotkań, szkoleń, konkursów, 

b) propagowanie informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami poprzez stronę internetową, ulotki, 

prasę lokalną, 
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c) zachęcanie do tworzenia przydomowych kompostowni oraz wspomaganie i edukowanie w zakresie 

kompostowania przydomowego na terenach zabudowy jednorodzinnej . 

 

Rozdział 8. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

2. Szczególne środki bezpieczeństwa powinni zachować właściciele psów należących do rasy uznanej za 

agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 

2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687). Szczególnie teren, 

na którym przebywa pies winien być odgrodzony trwałym ogrodzeniem tak by pies przebywał co najmniej 

1 m od granicy ogrodzenia od drogi publicznej. 

§ 25. 1. Utrzymujący psy zobowiązani są do: 

a) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla 

ludzi, 

b) zachowanie środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji 

publicznej, 

c) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, 

w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również 

chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych. 

§ 26. 1. Zabrania się: 

a) pozostawienia zwierząt domowych bez dozoru, 

b) wprowadzania zwierząt domowych na zamknięte tereny rekreacyjne, sportowe, place zabaw, 

a w szczególności w pobliże piaskownic i do piaskownic, 

c) wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, 

lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów w których 

wprowadzono taki zakaz. 

§ 27. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

§ 28. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest 

przez gminę zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Skała. 

 

Rozdział 9. 

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 29. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w strefie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, 

budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

§ 30. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 
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a) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

b) zwierzęta będą mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, 

2. Właściciel lub wykorzystujący zwierzęta gospodarskie do wykonywania usług przewozowych 

i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach 

 

Rozdział 10. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

 

§ 31. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości w szczególności korytarze piwniczne 

i piwnice, magazyny, składy, wiaty, komórki i inne pomieszczenia w których mogą przebywać gryzonie. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, 

magazynowymi i usługowymi, oraz w gospodarstwach rolnych zobowiązani są do przeprowadzenia, deratyzacji 

co najmniej dwa razy w roku: 

- w okresie wiosennym od 20 marca do 20 kwietnia 

- okresie jesiennym od 20 października do 20 listopada 

3. Właściciele i zarządzający miejscami, wykonując obowiązek deratyzacji powinni wyłożyć trutkę 

skutecznie zwalczającą gryzonie w punktach wykluczający łatwy dostęp dzieci oraz zwierząt domowych 

i oznaczyć miejsca wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA” . 

§ 32. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta 

i Gminy Skała określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji, oraz poprzez zarządzenie określi termin jej przeprowadzenia. 

§ 33. Koszty przeprowadzonej deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

 

Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

 

§ 34. 1. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów 

komunalnych i odbioru nieczystości ciekłych są ustalane przez Radę Miejską w odrębnej uchwale. 

2. Ceny za odbiór odpadów komunalnych ścieków nie powinny być wyższe niż górne stawki opłat. 

§ 35. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta 

i Gminy Skała. 

§ 36. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Regulaminu toczy się według przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Sobczyk 
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