
UCHWAŁA NR XI/117/2019
RADY GMINY JORDANÓW

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej -

 Rada Gminy Jordanów  uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów” stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

 
Przewodniczący Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 grudnia 2019 r.

Poz. 9380



Załącznik do Uchwały nr XI/117/2019

Rady Gminy Jordanów

z dnia 28 listopada 2019 roku

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY JORDANÓW

Jordanów, 2019r.
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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów,
dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier,

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zużyty

sprzętu elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów

budowlano-remontowych, zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich

mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: tj.

papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych

bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych

opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do

użytku publicznego,

d) mycia 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) częstości 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 w zakresie 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.
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Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

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

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

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować

obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

2) nieruchomościach zamieszkałych (gospodarstwach domowych) – należy przez to rozumieć

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje

oraz zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności

związanych z wypoczynkiem (np. urlopem, odwiedzinami) lub leczeniem;

3) 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;

4) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia

zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład

odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

5) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych,

charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być

umieszczone w pojemnikach, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów

wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;

6) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć utworzone miejsce

odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie takich jak: odpady papieru,

metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych bioodpadów,

odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych

oraz odpadów tekstyliów i odzieży,

7) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki bytowo-komunalne gromadzone przejściowo w

zbiornikach bezodpływowych;

8) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

9) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy,

określający częstość ich odbierania;

10) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

prowadzonego przez Wójta Gminy Jordanów lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta

Gminy Jordanów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych;
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11) kompostowaniu należy przez to rozumieć składowanie odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji - kuchennych i zielonych - w kompostownikach (pojemnikach przeznaczonych do ich

gromadzenia) i wykorzystywanie we własnym zakresie;

12) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Jordanów”.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.
Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych powstających

w gospodarstwach domowych:

1) papieru i tektury,

2) szkła,

3) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

4) metali,

5) odpadów ulegających biodegradacji,

6) odpadów wielkogabarytowych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

8) zużytych baterii i akumulatorów,

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10) przeterminowanych leków i chemikaliów,

11) zużytych opon,

12) odzieży używanej,

13) innych odpadów nienadających się do selektywnej zbiórki niż wyżej wymienione,

14) innych odpadów zawierających substancje niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów

komunalnych.

2. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w związku z czym ustala się:

1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III,

pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach

bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

3) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie

z wymaganiami określonymi w regulaminie, polegający na:

a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych,

w sposób opisany w niniejszym regulaminie,

b) zbiórce odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie

uzależnionej od liczby mieszkańców w sposób opisany w niniejszym regulaminie w Rozdziale

III,
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c) niezwłocznym zbieraniu i usuwaniu z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków.

3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników polegające na:

1) uprzątaniu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, służących do

użytku publicznego (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i

pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć

służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

2) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości po

zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

4. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane

jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające

ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach

bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do

zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i

specjalnie oznaczonych.

6. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie

na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu do napraw pojazdów mechanicznych polegających

na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, itp., w sytuacji gdy

nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w

sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

7. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zbiórkę odpadów komunalnych organizuje gmina

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne zlecają odpłatnie

odbiór odpadów komunalnych uprawnionemu przedsiębiorcy.

9. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne

zobowiązani są do postępowania zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ III
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4.
Właściciele nieruchomości powinni wyposażyć nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników i/lub worków

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Natomiast przedsiębiorca jest zobowiązany do
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dostarczenia za pośrednictwem punktów dystrybucji właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków i/lub

pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych. Rodzaj stosowanych pojemników winien

zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki

odpadów przez przedsiębiorcę.

Ustala się następujące rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Jordanów:

a) kontenery typu KP-7 o pojemności 7000 litrów na zmieszane odpady komunalne,

b) pojemniki 110, 120, 240, 1100 i 1500 litrowe na odpady komunalne zmieszane lub zbierane selektywnie

(w tym bioodpady),

c) pojemniki metalowe na popioły i żużle paleniskowe,

d) worki o pojemności 60-120 litrów na odpady komunalne zbierane selektywnie (w tym bioodpady),

e) kosze uliczne o pojemności 20-50 litrów.

Minimalna pojemność urządzeń do zbierania odpadów powinna być dostosowana do określonej w niniejszym

Regulaminie częstotliwości odbioru odpadów i ilości wytwarzanych odpadów.

§ 5.
1) Pojemniki i worki służące do zbiórki odpadów zbieranych selektywnie winny posiadać oznaczenie słowne i

kolorystyczne w zależności od rodzaju gromadzonych odpadów:

a) papier i tektura (w tym opakowania, makulatura) - przezroczyste worki i/lub pojemniki koloru
niebieskiego, oznaczone napisem „Papier”;

b) tworzywa sztuczne (w tym opakowania), opakowania wielomateriałowe, metale (w tym
opakowania) - przezroczyste worki i/lub pojemniki koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i
tworzywa sztuczne”;

c) szkło (w tym opakowania) - przezroczyste worki i/lub pojemniki koloru zielonego, oznaczone
napisem „Szkło”;

d) bioodpady - odpady ulegające biodegradacji - kuchenne i zielone - przezroczyste worki i/lub
pojemniki koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio”;

e) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - pozostałe frakcje odpadów komunalnych
nienadające się do segregacji - worki i/lub pojemniki koloru czarnego, oznaczone napisem
„Odpady pozostałe - zmieszane”;

f) żużle i popioły z kotłów paleniskowych - pojemniki metalowe.
2) Dopuszcza się możliwość zagospodarowania bioodpadów przez właściciela nieruchomości na potrzeby

własnego gospodarstwa domowego np. wykorzystanie ich do chowu zwierząt oraz w celu przygotowania

kompostu (kompostowanie) lub przekazanie innej osobie fizycznej celem ich zagospodarowania.

3) Dopuszcza się możliwość zagospodarowania odpadów żużli i popiołów z kotłów opalanych paliwem stałym

przez właścicieli nieruchomości, na potrzeby własne gospodarstw domowych celem likwidowania śliskości

drogi (chodnika), niwelacji lub utwardzenia terenu lub poprzez przekazanie innej osobie fizycznej celem ich

zagospodarowania.

4) Czysty gruz (betonowy, ceglany) z remontów, budów, rozbiórek, jak również ziemia, żwir, kamienie mogą

podlegać zagospodarowaniu na własne potrzeby.
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5) Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do naklejania na worki lub pojemniki

przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów - kodów kreskowych zapewnianych przez Gminę.

6) Do gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością,

powstających w obiektach użyteczności publicznej oraz wytwarzanych na nieruchomościach

niezamieszkałych dopuszcza się, w zależności od potrzeb, stosowanie wszystkich dostępnych rodzajów

worków i/lub pojemników.

§ 6.
1) Przyjmuje się dla Gminy Jordanów następujące średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w

gospodarstwach domowych i innych źródłach:

a) mieszkańcy - 40 l na osobę miesięcznie;

b) placówki oświatowe wszelkiego typu - 3 l na każde dziecko (ucznia) i każdego pracownika na miesiąc;

c) obiekty biurowe - 10 l na 1 pracownika na miesiąc;

d) lokale handlowe - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej na miesiąc;

e) lokale gastronomiczne - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne na miesiąc;

f) zakłady rzemieślnicze, usługowe i przemysłowe - 110 l na każdych 10 pracowników na miesiąc;

g) cmentarze – min. jeden pojemnik/kontener o pojemności 7000 l.

2) W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 dopuszcza się możliwość ustalenia indywidualnie dla danego

podmiotu normy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w zależności od profilu danej działalności, od

liczby korzystających z niego osób, ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbierania

określonej w paragrafie 10.

3) Właściciel nieruchomości zapewnia minimalną ilość pojemników i/lub worków na odpady komunalne wg

wskaźnika ujętego w ust. 1 lub ust. 2

4) Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub

z działalności gospodarczej.

5) Rodzaj i sposób rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan

techniczny i sanitarny powinien zapewnić:

a) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,

b) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

c) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżniania

w przypadku, gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest

możliwy,

d) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki na terenie

nieruchomości, jak również podczas odbioru odpadów (pojemniki mają posiadać zamykane klapy

i przykrywy).

6) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania

odpadów w należytym umożliwiającym odbiór przez przedsiębiorcę stanie sanitarnym i technicznym.

§ 7.
Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
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odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej,

jak i wewnątrz;

2) pojemnik nie powinien być uszkodzony;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym;

4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.

§ 8.
Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów

komunalnych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów

i zgłoszenie tego faktu gminie:

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 pochodzących z działalności gospodarczej;

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

3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej

i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością np. żywności, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego

i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych;

5) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali, tworzyw sztucznych i

opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

b) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach

i lakierach,

c) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

d) metali łączonych z innymi materiałami, np. tworzywami sztucznymi;

6) do przydomowych kompostowników, pojemników i/lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki

odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady

i odpady zielone.
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ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz terenów przeznaczenia do użytku publicznego

§ 9.
1) Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni są systematycznie pozbywać się wytwarzanych odpadów

komunalnych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i przekazywania ich

przedsiębiorcy – przygotować do odbioru.

2) Odpady zebrane selektywnie w pojemnikach i/lub workach odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed

nieruchomości; właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek w terminie określonym

harmonogramem odbioru odpadów wystawić je przed wjazd na teren nieruchomości. W razie utrudnionego

dojazdu do nieruchomości, odpady powinny być dostarczone w workach przez właściciela nieruchomości do

przejezdnej drogi publicznej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

§ 10.
1) Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu

nieruchomości w sposób systematyczny - dostosowany do podanej niżej minimalnej częstotliwości

odbierania odpadów:

a) odpady nienadające się do segregacji (zmieszane) – min. raz na dwa tygodnie; odbioru odpadów z

budynków wielolokalowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość - min. raz w

tygodniu,

b) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło – min. raz na dwa tygodnie;

c) bioodpady – min. raz na dwa tygodnie; odbioru odpadów z budynków wielolokalowych w okresie od 1

kwietnia do 31 października częstotliwość - min. raz w tygodniu;

d) żużle i popioły z kotłów paleniskowych – raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do maja;

e) odpady wielkogabarytowe – odbiór w okresie od 1 kwietnia do 31 października zbiórka objazdowa;

f) odpady, takie jak: zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, tekstylia, sprzęt elektryczny i
elektroniczny, lampy fluorescencyjne (świetlówki), przeterminowane leki, odpady
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, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony - należy wydzielić spośród wytworzonych odpadów komunalnych i

indywidualnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

g) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów - należy dostarczyć

indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne obowiązani są do

pozbywania się tych odpadów z terenu nieruchomości w sposób systematyczny - dostosowany do rodzaju i

ilości wytwarzanych odpadów, ale nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3) Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu:
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a) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być oddawane do placówek

handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju - zgodnie z ustawą z dnia 11 września

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.).

b) odpady w postaci zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych mogą być składowane do

pojemników, odpowiednio oznaczonych i ustawionych w wyznaczonych publicznie dostępnych miejscach.

4) Opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków i innych miejsc ogólnodostępnych następuję min.

trzy razy w ciągu miesiąca.

§ 11.
Ustala się następującą częstość i sposób w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i osadników oczyszczalni przydomowych:
1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego gromadzenia i usuwania na terenie

nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników

bezodpływowych.

2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z

warunków ich eksploatacji.

3) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa się na

podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę;

zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia.

4) Właściciele nieruchomości korzystający z przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do

posiadania instrukcji ich eksploatacji.

5) Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania przez okres dwóch lat dokumentów

potwierdzających korzystanie z usługi przedsiębiorstw wywozowych w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych i transportu nieczystości ciekłych.

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO)

§ 12.

1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia masy powstających

odpadów oraz ograniczenia ich ilości.

2. Właściciele nieruchomości mogą podejmować dodatkowo działania takie jak:

1) unikanie stosowania i używania artykułów jednorazowego użytku,

2) możliwość wymiany przedmiotów między zainteresowanymi osobami lub podmiotami,

3) świadomy wybór produktów dobrej jakości i trwałości,

4) edukacja w zakresie zapobiegania powstawania odpadów.
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ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13.
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.

§ 14.
1) Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności

za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także

dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,

b) stały i skuteczny dozór,

c) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli,

d) w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości - prowadzenia psa na smyczy,

a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną - na smyczy i w kagańcu,

e) niepozostawianie bez właściciela zwierząt domowych w obrębie nieruchomości

niezamieszkałych lub nieużytkowanych,

f) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów,

ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości,

g) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce,

h) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może

mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej

opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio

oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

i) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta

domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w

szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.

j) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować

środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania

czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,

ROZDZIAŁ VII

Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 15.
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których

rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
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gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających

wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną

ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani są

przestrzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób zgodny z

prawem, a także nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości

i nieruchomości sąsiednich oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w

miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i

jesiennym.

3. Używane środki gryzoniobójcze powinny być dopuszczone do obrotu handlowego przez ministra do spraw

zdrowia.

4. Przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich

unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienie końcowe

§ 17.

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Jordanów

poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Jordanowie.
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