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Poz. 2642
UCHWAŁA NR XXXVI/253/2021
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem - Rada Gminy
Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

czystości

i porządku

na

terenie

Gminy Poronin”

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy
Poronin z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Poronin (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r, poz. 4382).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski
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Załącznik do Uchwały
Nr XXXVI/253/2021
Rady Gminy Poronin
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Poronin

Poronin 2021
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Poronin.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych wytworzonych 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, odpowiednio z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 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, odpowiednio do danej części takiej
nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przekazania powstałych na nieruchomości
odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych,
tj. przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności
regulowanej.
§3
Sposób zbierania odpadów komunalnych
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w pojemnikach lub workach w odpowiedniej kolorystyce, a odbierający odpady
komunalne do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier i tektura,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
4) bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z gospodarstw domowych;
5) przeterminowane leki;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i odpady wielkogabarytowe;
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9) zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów i motocykli;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
11) odpady niebezpieczne w tym m.in.: farby, lakiery, kleje i chemikalia;
12) żużel i popiół z palenisk domowych;
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych pozostałych
po segregacji (zmieszanych) w pojemnikach lub workach w odpowiedniej kolorystyce,
a odbierający odpady komunalne do ich odbierania.
§4
Zasady zbierania odpadów komunalnych
1. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi się:
1) w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach
lub workach, spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 regulaminu, w podziale
na następujące frakcje, wyszczególnione w § 3:
a) papier i tektura w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier i tektura"
i odpowiednią nalepką z kodem kreskowym;
b) opakowania ze szkła w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło"
i odpowiednią nalepką z kodem kreskowym;
c) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych w workach
lub pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Odpady segregowane" i odpowiednią
nalepką z kodem kreskowym;
d) bioodpady w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bioodpady”
i odpowiednią nalepką z kodem kreskowym;
e) odpady budowlane z gospodarstwa domowego w workach koloru białego, oznaczonych
napisem "Odpady budowlane" i odpowiednią nalepką z kodem kreskowym;
f) popiół i żużel z palenisk domowych w workach koloru szarego, oznaczonych napisem
„Popiół i żużel” i odpowiednią nalepką z kodem kreskowym;
2.
Pojemniki oraz worki przeznaczone do gromadzenia odpadów pozostałych
po segregacji odpadów komunalnych (zmieszanych) powinny być utrzymane w kolorze
czarnym lub pomarańczowym oraz oznaczone odpowiednią nalepką z kodem kreskowym.
§5
Szczegółowe wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości
1. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje
się za spełniony, jeżeli właściciel nieruchomości gromadzi i oddaje odpady komunalne
w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów,
oznaczonych stosowną nalepką z kodem kreskowym.
2. W pojemniku lub worku przeznaczonym na odpady pozostałe po segregacji odpadów
komunalnych (zmieszanych) nie mogą znajdować się odpady, które powinny być
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umieszczone w pojemnikach lub workach przeznaczonych na papier i tekturę, metale
i tworzywa sztuczne, szkło, popiół i żużel, odpady budowlane oraz bioodpady.
3. Dopuszcza się gromadzenie metali i opakowań metalowych łącznie z tworzywami
sztucznymi, opakowaniami z tworzyw sztucznych i opakowaniami wielomateriałowymi.
4. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych należy opróżnić i zgnieść przed ich włożeniem do odpowiedniego
pojemnika lub worka.
5. Odpady z papieru i tektury należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie
były zanieczyszczone, w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.
6. Bioodpady powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić i oddawać
w odpowiednich workach lub kompostować w przydomowym kompostowniku.
7. Odpady należy wkładać do worków przezroczystych lub półprzezroczystych, tak by
możliwa była identyfikacja ich zawartości.
8. Odpady odbierane są przez podmiot odbierający odpady sprzed nieruchomości. Właściciel
nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed
wejście na teren nieruchomości lub pozostawić w otwartym ogrodzonym miejscu dostępnym
z ulicy/drogi. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wjazd na teren nieruchomości
pojazdów podmiotu odbierającego odpady w celu odbioru odpadów zgromadzonych,
po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Gminy.
9. Odpady, o których mowa w § 3, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać,
segregować i gromadzić z chwilą ich powstania oraz oddawać je zgodnie z harmonogramem
wywozu.
10. Każdy pojemnik i worek winien być oznakowany stosowną nalepką z kodem kreskowym.
11. Odpady pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej muszą być
oznakowane nalepką z kodem przypisanym do działalności, natomiast odpady pochodzące
z gospodarstwa domowego muszą być oznakowane nalepką z kodem przypisanym do danego
gospodarstwa.
12. Harmonogram wywozu i odbioru odpadów udostępniany będzie mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Gminy Poronin, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Poronin.
13. Przeterminowane leki i lekarstwa należy dostarczać do specjalnych pojemników
ustawionych w: - Apteka DOZ w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 1, 34-520 Poronin
- SP ZOZ w Poroninie, ul. Za Torem 7, 34-520 Poronin
- SP ZOZ w Zębie, ul. Kamila Stocha 13, 34-521 Ząb,
14. Odpady, o których mowa w § 3 pkt. 1), 2), 3), 6), 7), 9), 11) i 13), właściciele
nieruchomości mogą dostarczać na PSZOK na zasadach opisanych w Regulaminie PSZOK.
15. Odpady, określone w § 3 gromadzone i odbierane są w sposób gwarantujący
ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
16. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do gromadzenia. Należy
je przetrzymywać na terenie nieruchomości do czasu ogłoszenia przez gminę terminu
odbioru, w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Odpady
wielkogabarytowe zostaną odebrane po uprzednim dokonaniu zgłoszenia do Urzędu Gminy
Poronin.
17. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, wytworzone w trakcie
drobnych prac remontowo – budowlanych na nieruchomościach zamieszkałych przez
mieszkańców Gminy Poronin, niewymagających zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia
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na budowę, można oddać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami w limicie 10
worków oraz do 4 m3 czystego gruzu budowlanego na gospodarstwo na rok.
18. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne będą odbierane raz
w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu, po uprzednim dokonaniu
zgłoszeniu do Urzędu Gminy Poronin.
19. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne muszą być gromadzone
i oddawane w sposób selektywny.
20. W ramach usługi dodatkowej, za odrębną opłatą mogą być odbierane odpady o których
mowa w § 3 pkt. 1 ust. 1) – 4), 7)- 10), 12) oraz pkt. 2.
§6
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych
1. Właściciele nieruchomości mogą zagospodarowywać bioodpady stanowiące odpady
komunalne w przydomowych kompostownikach, przy uwzględnieniu następujących zasad:
1) zalecane jest, aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe (zbudowane
z drewna, siatki lub z fabrycznie wyprodukowanych do tego celu elementów), aby zapewnić
dostęp powietrza do jego wnętrza, a podłoże pod kompostownikiem powinno być
przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek
roślinnych pożytecznym mikroorganizmom;
2) kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości
dla użytkowników sąsiednich nieruchomości;
3) do kompostownika:
a) można wrzucać m. in.: odpadki warzywne i owocowe w tym obierki i skórki, liście, trawę,
kwiaty, stare pieczywo, torebki z herbatą i papierowe filtry do kawy;
b) nie można wrzucać m. in.: odpadów pochodzenia zwierzęcego, odchodów zwierzęcych,
trocin i piasku z kuwet, kamieni, popiołu, ziemi, innych odpadów komunalnych w tym
niebezpiecznych.
2. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku
na własne potrzeby są w całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika
koloru brązowego z napisem „Bioodpady".
3. W przypadku właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługuje zwolnienie z części opłaty
za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Od właścicieli nieruchomości korzystających
ze zwolnienia nie będą odbierane bioodpady.
§7
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą we własnym zakresie
przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny, zgodnie z przyjętym Regulaminem PSZOK.
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§8
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego
Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu
z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, 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. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym
jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów.

§9
Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi
1. Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych powinno odbywać się
w miejscach na to wyznaczonych - myjniach. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych
i innych środków transportowych na terenie nieruchomości przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, skwerach
i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych
wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).
2. Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych za pomocą detergentów
na terenie nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych jest dozwolone pod
warunkiem uzyskania zgody właściciela oraz przy zbieraniu i doprowadzaniu powstających
ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzeniu ich w szczelnym zbiorniku w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi usuwania nieczystości
ciekłych. W szczególności ścieki te nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód
powierzchniowych (cieków, zbiorników wodnych) lub do ziemi.
3. Dopuszcza się mycie motocykli i karoserii samochodów osobowych lub ich części wodą
niezawierającą detergentów lub wodą zawierającą substancje biodegradowalne, o ile nie
będzie ono powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych substancjami
chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi.
4. Dokonywanie doraźnych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń
rolniczych dopuszczalne jest w miejscach wyłącznie do tego celu zorganizowanych
i o powierzchni utwardzonej (np. garaże, parkingi z "kanałami" do przeglądu), na które
uzyskano pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie od właściwego organu budowlanego,
pod następującymi warunkami:
1) powyższe czynności nie będą powodowały uciążliwości dla ludzi zamieszkałych
w sąsiednich nieruchomościach i dla środowiska,
2) powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach (pojemnikach) do tego
przeznaczonych.
5. Dopuszcza się wykonywanie prostych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych poza
warsztatami naprawczymi (np. wymiana żarówek, wymiana świec zapłonowych, wymiana
kół, uzupełnienie płynów itp.), pod warunkami:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu miejsca naprawy,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 2642

2) zapewnienia porządku i czystości w miejscu naprawy oraz niepowstawania ścieków
zawierających oleje, smary i zanieczyszczenia ropopochodne,
3) niepowodowania uciążliwości dla środowiska i sąsiednich nieruchomości (hałasu, emisji
spalin).
6. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów mechanicznych, w wyniku których powstają
odpady niebezpieczne, muszą być prowadzone w warsztatach specjalistycznych
posiadających stosowne zezwolenia. Dotyczy to w szczególności: napraw blacharskolakierniczych, konserwacji pojazdów, wymiany płynów i olejów eksploatacyjnych, naprawy
i mycia silnika.
§ 10
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości
1. Zabrania się umieszczania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz
z obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza do pojemników
usytuowanych w miejscach publicznych. Do tych pojemników mogą być wrzucane drobne
odpady opakowaniowe i inne oraz odchody psów.
2. Stwierdzenie przez podmiot odbierający odpady lub Straż Gminną albo upoważnionych
pracowników gminy mieszania w pojemnikach lub workach różnych frakcji odpadów
komunalnych, o których mowa § 3 uważa się za brak spełnienia selektywnej zbiórki, co
skutkuje naliczeniem wyższych opłat za gospodarowanie odpadami.
3. W przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady braku oklejenia lub
nieprawidłowego oklejenia worków lub pojemników nalepką z kodem kreskowym, odpady
mogą zostać nieodebrane.
4. Stwierdzenie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady mieszania w pojemnikach lub
workach różnych frakcji odpadów komunalnych lub umieszczania innych odpadów
niebędących odpadami komunalnymi, może skutkować pozostawieniem odpadów
do ponownego przesegregowania.
5. Zabrania się gromadzenia i mieszania odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości
niezamieszkałych lub częściowo zamieszkałych, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza.
6. Zabrania się oddawania odpadów komunalnych o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 – 11,
pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, w ramach organizowanych zbiórek odpadów komunalnych.
7. Wykonanie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. Wykonawcy robót budowlanych
zobowiązani są do utrzymywania w stałej czystości wjazdu i wyjazdu z terenu budowy
oraz terenów przyległych, w tym ulic i chodników zanieczyszczonych w wyniku
prowadzonych robót budowlanych.
8. Właściciele i użytkownicy posesji i działek rolnych niewykorzystywanych rolniczo
zobowiązani są do utrzymania ich w takim stanie, aby nie powodowały rozsiewania
się chwastów, nie były siedliskiem gryzoni, a także nie powodowały zagrożenia
bezpieczeństwa osób i mienia na terenach sąsiednich.
9. Nieruchomości zabudowane winny być oznaczone nadanym przez Wójta Gminy Poronin
czytelnym i umieszczonym w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu numerem
porządkowym budynku.
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§ 11
Na terenie Gminy Poronin nie dopuszcza się:
1. niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania i użytkowania pojemników i worków
na odpady komunalne oraz zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków;
2. gromadzenia w pojemnikach i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki innych
odpadów niż te, dla jakich zostały przeznaczone;
3. gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady pozostałe po segregacji
odpady komunalne (zmieszane), odpadów segregowanych, nadających się do recyklingu;
4. pozbywania się odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, na których powstają
odpady, do koszy ulicznych lub do pojemników innych właścicieli;
5. pozbywania się odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych, bioodpadów, popiołu
i żużla poza teren nieruchomości, szczególnie do lasu, nad cieki wodne i do przydrożnych
rowów;
6. zagęszczania odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach w sposób
uniemożliwiający ich odbiór;
7. spalania zebranych odpadów w pojemnikach lub kontenerach oraz w piecach, kotłach lub
otwartych paleniskach;
8. wystawiania nieoznakowanych worków z odpadami przed posesję, zrzucania z pojazdów
i magazynowania odpadów lub materiałów w miejscach, które zanieczyszczają, uszkadzają
lub uniemożliwiają korzystanie z dróg i terenów publicznych;
9. składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
10. pozostawiania lub zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
11. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
w szczególności do potoków, strumieni, przydrożnych rowów;
12. mycia pojazdów samochodowych nad ciekami oraz zbiornikami wodnymi;
13. składowania obornika na obszarach podmokłych, na zamarzniętej ziemi i w sposób
uciążliwy dla terenów sąsiednich;
14. zrzutu ciekłych odchodów zwierzęcych (gnojówki i gnojowicy) do cieków wodnych
i rowów;
15. odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika
do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
§ 12
Obowiązki podmiotów związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
odebranych od właścicieli nieruchomości określają:
1) przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach oraz
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin,
2) umowa na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z terenu Gminy Poronin.
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Rozdział 3
Rodzaj i minimalna łączna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 13
Wymagania ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych stosuje się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l, 4m3, 5m3,
6m3, 7m3 przystosowane zgodnie z Polską Normą, do grzebieniowych albo obrotowych
mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
2. Pojemność i liczba pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów z danej
nieruchomości powinna pozwalać na zbieranie frakcji odpadów powstających na tej
nieruchomości z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbiorów, o której mowa w § 21.
3. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego
należy stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności od 10 do 60 litrów lub inne
urządzenia specjalnie dostosowane do potrzeb.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników służących do gromadzenia odpadów
pozostałych po segregacji (zmieszanych), w zależności od liczby osób zamieszkałych
na terenie nieruchomości lub w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne – w zależności od ilości odpadów
na niej powstających.
5. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać
techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska, sanitarne,
a w szczególności pojemniki winny być wyposażone w kółka jezdne i w szczelną pokrywę.
§ 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 od 60 do 120 litrów,
2) wykonane z folii polietylenowych LDPE lub równoważnego materiału, o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, odpornej
na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych,
3) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.
2. Pojemność i liczba worków do zbierania odpadów z danej nieruchomości powinna być tak
dostosowana, aby nie dochodziło do ich przepełniania i zalegania odpadów na ziemi.
3. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów właściciel nieruchomości może
odebrać w siedzibie Urzędu Gminy.
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§ 15
Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powstających
na terenie nieruchomości
1. Do zbierania odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (zmieszanych), papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów stosuje się pojemniki spełniające wymagania
określone w §13 lub worki, spełniające wymagania określone w §14.
2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki,
lub worki o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości lub charakteru
prowadzonej na tej nieruchomości działalności.
3. Właściciel nieruchomości może wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady pozostałe
po segregacji odpady komunalne (zmieszane).
4. Gmina Poronin przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia mieszkańców w worki
do zbierania odpadów komunalnych oraz w nalepki z kodami kreskowymi, które należy
naklejać na każdy rodzaj worka/pojemnika.
5. Worki i pojemniki nieoznakowane nalepką z kodem zostaną nieodebrane, ponieważ będą
potraktowane jako odpady niepochodzące z nieruchomości objętej systemem zbiórki
na terenie Gminy Poronin.
6. Worki i pojemniki oklejone w nieprawidłowy sposób będą odebrane jako odpady pozostałe
po segregacji (zmieszane).
7. Stosunek objętościowy zgromadzonych i odebranych selektywnie odpadów komunalnych
według poszczególnych frakcji (odpady segregowane – szkło, papier i tektura, tworzywa
sztuczne i metale) powinien wynosi co najmniej 50:50 objętości względem odpadów
pozostałych po segregacji.
8. Łączna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, powstających na danej nieruchomości powinna odpowiadać zapotrzebowaniu
określonemu według następujących norm:
1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 240 l/mieszkańca/miesiąc;
2) dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo (domki letniskowe) – 240 litrów
/nieruchomość/miesiąc;
3) dla budynków użyteczności publicznej, poza niżej wymienionymi – 10 l/miesiąc
na każdego zatrudnionego oraz 0,5 l/miesiąc na każdego interesanta, klienta, jednak
co najmniej jeden pojemnik lub worek 120 l/miesiąc;
4) dla żłobków, przedszkoli i szkół - 10 l/miesiąc na każde dziecko, ucznia i pracownika,
jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120 l/miesiąc;
5) dla lokali handlowych – 50 l/10 m²/miesiąc pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik lub worek 120 l na lokal/miesiąc;
6) dla punktów handlowych poza lokalem – 40 l/miesiąc na każdego zatrudnionego, jednak
co najmniej jeden pojemnik lub worek 120 l na każdy punkt/miesiąc;
7) dla lokali gastronomicznych – 25 l/miesiąc na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy
to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej
jeden pojemnik lub worek 120 l/miesiąc;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej dwa pojemniki lub worki
120 l/miesiąc;
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9) dla zakładów
usługowych, rzemieślniczych, produkcyjnych w odniesieniu
do pomieszczeń
biurowych
i socjalnych – pojemnik lub worek 15 l/miesiąc
na pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120 l na lokal /miesiąc;
10) dla hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych
prowadzących wynajem do 5 pokoi itp. – 50 l/miesiąc na jedno miejsce noclegowe jednak
co najmniej jeden pojemnik lub worek 120 l /miesiąc;
11) dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem
świadczeń szpitalnych i całodobowych: 35 l/miesiąc na jedną osobę zatrudnioną,
12) dla parkingów – 1 l/miesiąc od miejsca parkingowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
lub worek 120 l na parking / miesiąc;
13) dla cmentarzy – co najmniej 2 l/miesiąc na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt
obchodzonych na podstawie obrządku właściwego dla danego wyznania, 10 l/miesiąc
na jedno miejsce pochówku;
14) dla stacji narciarskich – 1 l/miesiąc na osobę według przepustowości stacji narciarskiej
określonej w technologii urządzenia, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120
l/miesiąc.
9. Określona w ust. 8 łączna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych, powstających na danej nieruchomości, stanowi sumę
wszystkich odpadów zebranych selektywnie i odpadów pozostałych po segregacji
(zmieszanych).
§ 16
Warunki utrzymania pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie
sanitarnym, w szczególności należy je utrzymywać w czystości zarówno zewnętrznej,
jak i wewnętrznej.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie
technicznym, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
pojemników, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie.
3. W razie zaistnienia konieczności, właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji
(a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) pojemników i kontenerów do zbierania
odpadów.
4. W przypadku przepełnienia pojemników ze względów bezpieczeństwa odpady mogą zostać
nieodebrane.
§ 17
Warunki rozmieszczania pojemników i worków
1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla mieszkańców oraz pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
2. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych umieszcza się w wyznaczonych
miejscach gromadzenia odpadów komunalnych na twardej i równej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby
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nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby i ziemi, oraz w sposób
nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki
parkingowe.
§ 18
Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
1. Właściciele
nieruchomości
utrzymują
w odpowiednim
stanie
sanitarnym
i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez porządkowanie terenu wokół
pojemników i worków, w szczególności poprzez usuwanie odpadów, które z nich wypadły.
2. W razie zaistnienia konieczności, właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji miejsc
gromadzenia odpadów.
Rozdział 4
Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego
§ 19
Odbiór odpadów komunalnych
1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy prowadzić w sposób
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez gromadzenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach. Do odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Poronin upoważniony jest podmiot, z którym
Urząd Gminy ma podpisaną umowę.
3. Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli
domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem w sposób zapewniający
właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) odpady pozostałe po segregacji (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie;
2) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, bioodpady,
popiół – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
4) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych – zgodnie z odrębnym harmonogramem;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące
z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia oraz pozwolenia
na budowę – nie rzadziej niż raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Gminy
Poronin.
4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
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5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddawania odpadów komunalnych w sposób
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
6. Odpady powinny być wystawione przed nieruchomość nie wcześniej niż 12 godzin przed
wyznaczonym terminem odbioru, natomiast nie później jak do godziny 8:00 w dniu zbiórki.
Worki i pojemniki wystawione po godzinie 8:00 mogą zostać nieodebrane.
§ 20
Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych
1. Właściciele nieruchomości usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji
sanitarnej, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub w przydomowe oczyszczalnie
ścieków, przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do
systematycznego wywozu tych nieczystości, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika
bezodpływowego, gwarantując zachowanie porządku i czystości na terenie nieruchomości
poprzez zlecenie usługi opróżniania zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni
przydomowych winna być w zgodzie z instrukcją ich eksploatacji.
3. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników
i przydomowej oczyszczalni ścieków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
4. Nieczystości ciekłe oraz zanieczyszczenia z nieruchomości odbiera przedsiębiorca
posiadający stosowne zezwolenie.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 21
Cele w zakresie postępowania z odpadami:
Jako cele wyznacza się:
1) zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do nie więcej niż
35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r;
2) zwiększenie masy kompostowanych bioodpadów poprzez zachęcanie do selektywnego
zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej
biomasy, przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony
środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych
z bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska;
3) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów;
4) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców
Gminy Poronin w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami
komunalnymi.
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Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 22
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie
swoich zwierząt i są zobowiązane, do zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych i na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach i terenach zieleni. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych,
nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów przewodników.
3. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło tereny przeznaczone do użytku publicznego,
w tym drogę lub chodnik, obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia. Przepis
ten obowiązuje również w sytuacji zanieczyszczenia nieruchomości niestanowiących
własności właściciela zwierzęcia.
4. Na obszarze Gminy, mogą być hodowane zwierzęta gospodarskie pod warunkiem
przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem,
że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa
budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków
higieniczno-sanitarnych.
5. Pod pojęciem utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie
formy posiadania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy. Utrzymujący zwierzęta
gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania.
6. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób,
aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,
nie powodowała uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych
uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub
w ich bezpośredniej bliskości.
7. Odchody zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z utrzymania i hodowli,
gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być magazynowane w miejscach
o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, nie powodując uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać
je na terenie swojej nieruchomości.
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§ 23
1. Bezdomne psy będą wyłapywane i umieszczane w schronisku dla zwierząt, z którym
Gmina Poronin ma podpisaną umowę. W przypadku ustalenia właściciela psa, umieszczonego
w schronisku jako bezdomnego, zostanie on obciążony kosztami związanymi ze złapaniem,
transportem i pobytem zwierzęcia w schronisku.
2. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi i zostało poddane leczeniu
weterynaryjnemu, w ramach całodobowej opieki weterynaryjnej, ponosi koszty tej opieki.

Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 24
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywania zwierząt
gospodarskich, pod warunkiem, iż zwierzęta te są utrzymywane na własne potrzeby oraz nie
sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będą zachowane odpowiednie warunki sanitarnohigieniczne.
Rozdział 8
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania
§ 25
1. Deratyzację przeprowadza się na określonym obszarze gminy, jeżeli sytuacja tego wymaga,
tj. w przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne.
2. Terminy i sposób przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji jest ustalany i ogłaszany
przez Wójta Gminy Poronin, działającego w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Poronin
w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, może ustalić
dodatkowe terminy przeprowadzania deratyzacji, które będą podane do publicznej
wiadomości w drodze obwieszczenia.
3. Podmioty przeprowadzające deratyzację są obowiązane poinformować o tym fakcie Wójta
Gminy Poronin, w terminie 14 dni po jej zakończeniu.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 26
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Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt
Gminy Poronin.
§ 27
1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega, karze
grzywny.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odrębne
przepisy.
3. Postępowanie w sprawach objętych niniejszym Regulaminem toczy się w trybie
i na zasadach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

