
UCHWAŁA NR III/12/18
RADY GMINY ŁUKOWICA

z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łukowica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1454 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), po zaopiniowaniu projektu 
uchwały Przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej Rada Gminy Łukowica 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łukowica stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukowica.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/79/16 Rady Gminy Łukowica z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica oraz Uchwała Nr 
XXIV/156/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica

mgr Klaudia Janik-Wojtanowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lutego 2019 r.

Poz. 1027



Załącznik do uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Łukowica
z dnia 19 grudnia 2018 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUKOWICA

Rozdział 1.

§ 1. 

Przedmiot regulaminu

Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łukowica.

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

§ 2. 

Obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych

1. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie lub administrowanie terenami 
przeznaczonymi do użytku publicznego zobowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, 
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lub terenie 
przeznaczonym do użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Właściciele tych nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych stosując wymagania określone w niniejszym rozdziale, 
odpowiednie do danej części takiej nieruchomości.

§ 3. 

Sposób zbierania odpadów komunalnych

1. Odpady komunalne zbiera się selektywnie w podziale na następujące frakcje:

1) odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe;

6) zużyte opony;

7) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

8) odpady z papieru,

9) odpady ze szkła;

10) odpady tworzyw sztucznych;

11) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

12) odpady metali;

13) popiół.
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§ 4. 

Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi się w miejscach gromadzenia odpadów 
komunalnych, odpowiednio w pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w rozdziale III 
regulaminu, w podziale na następujące frakcje, wyszczególnione w § 3.

2. Odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, o których mowa, 
w § 3 pkt 10-12 gromadzimy łącznie, tzn. w jednym pojemniku lub worku.

4. Odpady ulegający biodegradacji w tym bioodpady z gospodarstw domowych nie muszą być selektywnie 
zbierane, jeżeli są kompostowane przez mieszkańców w kompostownikach przydomowych i są 
wykorzystywane na potrzeby własne.

3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 i 2 
należy zbierać oddzielnie, jako niesegregowane zmieszane odpady komunalne.

§ 5. 

Szczegółowe wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości

1. Odpady z papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie były zanieczyszczone 
w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.

2. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe należy 
opróżnić oraz zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka, jeśli rodzaj materiału na to pozwala.

3. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła należy składać w pojemnikach w całości.

4. Żużel i popiół pochodzący z palenisk domowych powinien być gromadzony w metalowych pojemnikach. 
5. W szczególnych sytuacjach, w miejscach z utrudnionym dojazdem pojemnik na popiół i żużel można 
zastąpić workiem.

§ 6. 

Zasady odbioru odpadów budowlano –remontowych

1. Odpady remontowo – budowlane należy gromadzić w workach lub w pojemnikach, o których mowa 
w §12.

2. W przypadku gdy masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest duża, a właściciel nie dysponuje 
pojemnikiem lub kontenerem o odpowiedniej wielkości, może go zamówić w Urzędzie Gminy Łukowica. 
Przedsiębiorca, z którym gmina zawrze umowę na odbiór odpadów komunalnych, ma obowiązek podstawić 
pojemnik o odpowiedniej pojemności na wskazaną nieruchomość.

3. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy 
zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym na terenie budowy, należy 
do Wykonawcy robót budowlanych.

§ 7. 

Zasady odbioru odpadów niebezpiecznych

1. Odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory należy 
gromadzić w workach, w które właściciel nieruchomości musi wyposażyć się we własnym zakresie. Worki na 
odpady niebezpieczne powinny umożliwiać identyfikację zawartości.

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, posiadacz jest 
obowiązany wystawić w terminach określonych w harmonogramie.
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3. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, można umieszczać 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, znajdujących się na terenie placówek handlowych, obiektów 
użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych.

§ 8. 

Zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych

1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości prowadzony jest z miejsc 
gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Odpady wielkogabarytowe, należy zbierać:

1) luzem, w miejscach gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem 
odbioru, lub

2) w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 regulaminu.

§ 9. 

Zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbioru odpadów komunalnych

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji.

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 
płynnych, pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast je usunąć.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

§ 10. 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń

1. Zarządca nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego, a w przypadku jego braku – 
właściciel, jest zobowiązany do uporządkowania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów 
stanowiących ciągi komunikacyjne.

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy 
uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych zanieczyszczeń, zapewniając swobodne 
przejście dla pieszych.

§ 11. 

Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz drobna naprawa pojazdów poza warsztatami 
samochodowymi może odbywać się wyłącznie na nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego oraz przy 
spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków przez osadnik piasku, błota oraz 
łapacz oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonej i utwardzonej powierzchni nieruchomości;

3) dokonywania tych czynności w sposób nieuciążliwy dla środowiska oraz właścicieli sąsiednich 
nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
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terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 12. 

Wymagania ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych

1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m. in. 
przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki, kontenery lub worki na odpady o odpowiedniej 
pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
ustala się następujące urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów;

2) kontenery o pojemności od 1100 litrów;

3) worki z folii polietylowej LDPE.

3. Do zbierania odpadów na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne, ustala się następujące urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów;

2) kontenery o pojemności od 1100 litrów;

4. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego, w parkach, należy 
stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności:

1) od 20 litrów – do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) od 80 litrów – do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Pojemność i liczba pojemników do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna pozwalać na 
zbieranie w całości każdej z frakcji odpadów powstających na tej nieruchomości i zbieranej w pojemnikach, 
z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbiorów, o której mowa w § 21.

§ 13. 

Wymagania ogólne dotyczące oznaczeń i kolorystyki urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

1. Do zbierania odpadów komunalnych, stosuje się urządzenia oznaczone odpowiednim kolorem oraz 
odpowiednio oznakowanym kodem kreskowym określającym ich przeznaczenie:

1)  dla pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów papieru, tektury – kolor niebieski, 
z napisem ”Papier”; 

2)  dla pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3)  dla pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor 
zielony, z napisem „Szkło”; 

4)  dla pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - kolor brązowy, z napisem „Bio”; 

5)  dla pojemników/worków przeznaczonych do zbierania popiołu - kolor szary, z napisem „Popiół”; 

6)  dla pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny, z napisem 
„Odpady zmieszane”; 

2. Odpady niebezpieczne gromadzimy w workach bezbarwnych, przezroczystych lub półprzezroczystych 
umożliwiających wizualną kontrolę zawartości.
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3. Urządzenia, o których mowa w § 12 ust. 2- 3, muszą być opatrzone odpowiednim na dana frakcję kodem 
kreskowym, ustalonym przez Urząd Gminy Łukowica.

4. Kosze uliczne i pojemniki, o których mowa w § 12 ust. 4, powinny być wykonane z materiału 
trudnopalnego i posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem 
wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

5. W okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. dopuszcza się stosowanie pojemników, o których mowa w § 
12 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, niespełniających wymagań w zakresie kolorów określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, chyba że Gmina Łukowica przed upływem tego terminu wyposaży nieruchomość w pojemniki 
spełniające te wymagania.

§ 14. 

Wymagania ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości

1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki spełniające łącznie następujące warunki:

1) o pojemności do 120 litrów;

2) wykonane z folii polietylowej LDPE;

3) odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych;

4) umożliwiające wizualną kontrolę zawartości;

5) w kolorze:

a) niebieskim - do zbierania odpadów papieru,

b) żółtym - do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,

c) zielonym - do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła,

d) brązowym - do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów,

e) szarym - do zbierania popiołu,

f) bezbarwnym / przezroczystym - do zbierania odpadów niebezpiecznych.

2. Pojemność i liczba worków do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna pozwalać na zbieranie 
w całości każdej z frakcji odpadów powstających na tej nieruchomości i zbieranej w workach.

§ 15. 

Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

1. Do zbierania odpadów na terenie nieruchomości stosuje się urządzenia, o których mowa w § 12 ust. 2, 
spełniające wymagania określone w § 13 - 14.

2. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) nie więcej niż cztery osoby – w rozmiarze 120 L;

2) powyżej 5 osób – w rozmiarze 240 L.

§ 16. 

Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi
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1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się urządzenia, o których mowa 
w § 12 ust. 2 pkt 1- 2, spełniające wymagania określone w § 13.

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka przestrzeń do ustawienia pojemników na 
nieruchomościach, do zbierania odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych ze szkła dopuszcza się stosowanie worków, spełniających 
wymagania określone w § 13 -14.

4. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych odpadów komunalnych:

1) poniżej 10 osób – w rozmiarze 240 L;

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L;

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L;

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L;

4) powyżej 31 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L.

§ 17. 

Szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki, o których mowa 
w § 12 ust. 3, spełniające wymagania określone w § 13 o pojemności dostosowanej do potrzeb danej 
nieruchomości i charakteru prowadzonej na tej nieruchomości działalności.

2. Określa się minimalną łączną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
powstających w danym miesiącu na nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru, na podstawie 
średnich ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszących:

1) dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej: 20 litrów na 
jedną osobę zatrudnioną;

2) dla obiektów gastronomicznych: 4 litry na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracji lub stołówce;

3) dla obiektów agroturystycznych oraz innych o podobnym charakterze: 15 litrów na jedno łóżko;

4) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze: 5 litrów odpowiednio na jednego 
ucznia, podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną;

5) dla obiektów handlowych takich jak sklepy: 30 litrów na jedną osobę zatrudnioną;

6) dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne: 30 litrów na jedną osobę zatrudnioną.

§ 18. 

Warunki utrzymania pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, należy:

1) myć i dezynfekować w miarę potrzeb;

2) myć w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca 
wykonywania tej czynności oraz zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi.

2. Jeżeli lokalne warunki techniczne miejsca, w którym ustawione są pojemniki nie gwarantują zachowania 
warunków mycia pojemników, o których mowa w ust. 1, mycie pojemników powinno odbywać się w myjniach 
lub przy pomocy specjalistycznych pojazdów z zamkniętym obiegiem wody.

3. Pojemniki i worki nie powinny być uszkodzone.
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4. Pojemniki i worki stosowane do zbierania odpadów komunalnych należy w miarę możliwości 
zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi, np. wiatrem i deszczem.

5. Do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ustawionych na drogach 
publicznych stosuje się ust. 3 i 4 .

6. Właściciel nieruchomości w terminie uzgodnionym w harmonogramie powinien zapewnić podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne, swobodny dostęp do pojemników oraz worków z odpadami, umożliwiając 
ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków i pojazdów.

7. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiorniki bezodpływowe muszą być 
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W szczególności, w tym 
zakresie, ustala się następujące zasady postępowania:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych 
aniżeli komunalne pochodzące z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) zabrania się wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki innych odpadów niż te, dla 
jakich pojemniki lub worki zostały przeznaczone.

§ 19. 

Warunki rozmieszczania pojemników i worków

1. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się w wyznaczonych miejscach 
gromadzenia odpadów komunalnych:

1) na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, 
w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby i ziemi;

2) w sposób nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki 
autobusowe.

2. Właściciel nieruchomości wyznacza miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości albo w innym miejscu, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

3. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki przynależne 
zarówno do części zamieszkanej, jak i niezamieszkanej tej nieruchomości, właściciel nieruchomości, 
wyodrębnia pojemniki dla każdej z tych części i oznacza je, w sposób odpowiedni kodami kreskowymi.

4. Kosze i pojemniki, o których mowa w § 12 ust. 4, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych 
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach, terenach zieleni oraz w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych.

Rozdział 4.
Zasady dotyczące częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 20. 

Sposób postępowania właścicieli nieruchomości, w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych

1. Odpady komunalne zbierane przez właścicieli nieruchomości zgodnie z § 4 są odbierane przez podmioty 
odbierające odpady komunalne w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru.

2.  Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach pomiędzy 6 00 a 22 00, w sposób niepowodujący 
nadmiernych uciążliwości.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 1027



4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce 
umożliwiające swobodny dojazd lub zwyczajowo przyjęte przez mieszkańców.

5. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych:

1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

6. Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie lub administrowanie terenem przeznaczonym do użytku 
publicznego, a w przypadku jego braku – właściciel, wyposaża ten teren w kosze uliczne lub pojemniki oraz 
zapewnia odbiór zebranych odpadów.

7. Zasady przyjęcia odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów określone zostaną w odrębnej uchwale Rady Gminy Łukowica.

§ 21. 

Wymagania w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych

1. Właściciele nieruchomości określonych w § 20 ust. 5 zobowiązani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych z następującą częstotliwością:

1) co dwa tygodnie – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji;

2) raz w miesiącu - odpady papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz popiół;

3) dwa razy w roku – meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) raz na kwartał – odpady budowlano – remontowe, opony, odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane 
leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. 

2. Opróżnianie koszy ulicznych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywać się będzie:

1) co najmniej dwa razy w miesiącu;

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem 
zobowiązany jest nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się odpadów na ziemię.

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości na których 
świadczone są usługi hotelarskie, odpady komunalne odbierane są w terminach określonych w ust. 1.

§ 22. 

Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

1. Właściciele nieruchomości, którzy nie korzystają z sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do pozbywania 
się nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są opróżnić je 
w sposób systematyczny z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiorników.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 23. 

Cele w zakresie postępowania z odpadami

1. Jako cele długookresowe wyznacza się:

1) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich 
jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych 
do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.;
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2) rozwijanie systemu zapobiegania powstawania odpadów, w tym dążenie do gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

3) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów;

4) kontynuacja działań mających na celu zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
Łukowica w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi;

5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 
odpadów aby w 2020 roku nie było składowanych więcej niż 35% masy tych odpadów w stosunku do masy 
takich odpadów wytworzonych w 1995 roku.

2. Osiągnięcie celów, o których mowa w ust. 1, uwarunkowane jest efektywnym funkcjonowaniem systemu 
selektywnej zbiórki odpadów.

3. W celu ograniczenia składania odpadów ulegających biodegradacji właścicielom nieruchomości 
jednorodzinnej zaleca się kompostowanie tych odpadów na terenie nieruchomości w sposób niepowodujący 
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i wykorzystywanie ich na własne potrzeby.

§ 24. 

Przetwarzanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów 
komunalnych

1. Odpady zmieszane oraz odpady zielone należy zagospodarowywać w pierwszej kolejności 
w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych, położonych najbliżej miejsca ich 
wytworzenia.

2. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie tylko w sytuacji awarii 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie 
odpadów. W takim przypadku, odpady zostają przekazane do instalacji wskazanej, jako zastępcza na wypadek 
awarii.

3. Selektywnie zebrane odpady komunalne kierowane są do instalacji odzysku.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 25. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi

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, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej 
uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.

3. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek:

1) systematycznego szczepienia posiadanego psa przeciwko wściekliźnie;

2) uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Łukowica na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie 
z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687).

4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, 
a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, 
które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
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5. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) tj. gdy pies jest oznakowany 
w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad 
psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt 
i uczestników ruchu drogowego.

§ 26. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc 
przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są 
zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na 
odpady „zmieszane”.

3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 
Gminy Łukowica uchwalająca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gminie Łukowica na każdy rok kalendarzowy.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 27. 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
wyłącznie w taki sposób, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do 
wspólnego użytku oraz nie powodowały zanieczyszczenia nieruchomości sąsiednich.

2. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych, dla 
współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić 
w miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich. Gromadzenie i usuwanie odpadów 
stałych i nieczystości ciekłych nie może powodować zanieczyszczenia środowiska.

4. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc 
przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są 
zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.

5. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować zagrożenia sanitarnego.

§ 28. 

Obszary, na których zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w budynkach wielorodzinnych oraz terenach użyteczności publicznej.

Rozdział 19.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 29. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 1027



1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości. 
2.Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Deratyzację należy 
przeprowadzać, co najmniej raz w roku w październiku, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia 
populacji gryzoni.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Łukowica 
określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji poprzez wydanie zarządzenia określającego termin jej przeprowadzenia.

4. Koszty przeprowadzonej deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Łukowica pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na 
mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania 
postanowień regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników 
nieruchomości legitymacją służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych regulaminem podlega karze grzywny zgodnie z ustawą 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze 
zm.).

 
Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica

mgr Klaudia Janik-Wojtanowska
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