UCHWAŁA NR XIV/116/2020
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Rady Gminy Tymbark
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych
innych
aktów
prawnych
(tj.
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 1461
z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, Rada
Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia
13 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Stanisława Urbańska
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/116/2020
Rady Gminy Tymbark
z dnia 30 stycznia 2020 roku
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Tymbark, a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych;
3) rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej;
7) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
3) ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym;
4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt;
5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich.
3. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości;
2) wykonawców robót budowlanych;
3) zarządców dróg;
4) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Tymbark;
2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach;
3) odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne zebrane w sposób
nieselektywny (odpady niesegregowane) oraz pozostałości po segregowaniu odpadów
komunalnych;
4) papierze – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci papieru i tektury oraz
opakowań z papieru i tektury;
5) szkle – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci szkła i opakowań ze szkła;
6) tworzywach sztucznych – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci tworzyw
sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych;
7) metalach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci metali i opakowań
z metali;
8) opakowania wielomateriałowych – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci
opakowań niezawierających substancji niebezpiecznych, wykonanych z co najmniej
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dwóch różnych, trwale połączonych ze sobą materiałów opakowaniowych, których nie
można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych;
9) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
takie jak odpady kuchenne i spożywcze, odpady zielone;
10) odpadach kuchennych i spożywczych – rozumie się przez to odpady komunalne
ulegające biodegradacji, pochodzące z gospodarstw domowych takie jak resztki
jedzenia (w stanie stałym);
11) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne ulegające biodegradacji
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,
z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
12) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady komunalne
powstające przy robotach budowlanych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych;
13) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne powstające
w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą
być umieszczone w typowych pojemnikach lub workach do zbierania odpadów
komunalnych takie jak stare meble, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, szafy,
tapczany, łóżka, fotele, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
(do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz opon);
14) chemikaliach – rozumie się przez to powstające w gospodarstwach domowych odpady
komunalne zawierające substancje niebezpieczne takie jak rozpuszczalniki, farby,
lakiery, kleje, tusze, farby drukarskie, odczynniki fotograficzne, detergenty, żywice,
kwasy, alkalia, a także stosowane w ogrodach przydomowych nawozy i środki
ochrony roślin, opakowania po chemikaliach itp.;
15) przeterminowanych lekach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków;
16) zużytych bateriach i akumulatorach – rozumie się przez to odpady komunalne
w postaci powstających w gospodarstwach domowych zużytych baterii
i akumulatorów;
17) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to odpady
komunalne w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stanowiącego
typowe wyposażenie gospodarstwa domowego, w szczególności sprzętu radiowotelewizyjnego i artykułów gospodarstwa domowego (radia, telewizory, telefony,
magnetofony, magnetowidy, pralki, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, kuchenki
mikrofalowe, żelazka, prodiże, kuchenki elektryczne, żarówki, świetlówki) itp.;
18) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady niebezpieczne, takie jak
chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny itp.;
19) zużytych oponach – rozumie się przez to odpady komunalne, takie jak zużyte opony
samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, rowerów
i motocykli, stanowiących własność osób fizycznych, użytkowanych w gospodarstwie
domowym;
20) PSZOK – rozumie się przez to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych;
21) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
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22) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą zamiar stałego
przebywania/zamieszkiwania w budynku mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej
lub lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej;
23) zamieszkiwaniu – rozumie się przez to rodzaj pobytu osoby (mieszkańca) cechujący
się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w budynku mieszkalnym
w zabudowie jednorodzinnej lub lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym
w zabudowie wielorodzinnej, stanowiącym jej centrum życia domowego, związanego
w szczególności z nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce;
24) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną
budynkiem wolnostojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, stanowiącym konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, lub
nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi lub
inwentarskimi w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych
oraz gospodarstwach leśnych;
25) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną
budynkiem lub budynkami mieszkalnymi innymi niż wymienione w pkt 24;
26) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub
niespokrewnione, zamieszkujące w danym mieszkaniu lub budynku, utrzymujące się
wspólnie;
27) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
28) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Rozdział 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania na terenie nieruchomości
czystości i porządku.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
1) zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
do pojemników lub worków oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów, w szczególności poprzez dbanie o czystość i porządek miejsca
gromadzenia odpadów oraz jego zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się
odpadów bądź ich zmieszaniem;
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych;
4) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie;
5) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (przy braku sieci
kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków);
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6) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami;
7) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.
3. Wykonywanie obowiązków o których mowa w ust. 2 na terenie budowy należy
do wykonawcy robót budowlanych.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu
drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego
przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników,
jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach wewnętrznych należą do zarządcy
terenu, a w przypadku jego braku do właściciela terenu.
6. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 2 5 należą do gminy.
7. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach lub workach należy poddać segregacji w celu wydzielenia, oddzielnego
gromadzenia i pozbywania się.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki następujących frakcji
odpadów komunalnych:
1) papieru;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) odpadów niebezpiecznych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) 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;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) zużytych opon;
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
15) tekstyliów;
16) odzieży.
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10. Odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) należy
gromadzić w następujący sposób:
1) frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w pojemnikach lub
workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
2) frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe
ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem
„Szkło”;
3) frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub workach
koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczanych
napisem „Bio”.
11. Odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub workach koloru czarnego
oznaczonych napisem „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”.
12. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi można
przeprowadzać pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska oraz odprowadzania
powstałych
ścieków
do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników
bezodpływowych po uprzednim wstępnym oczyszczeniu ścieku za pomocą łapacza oleju oraz
osadnika błota i piasku.
13. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być
przeprowadzane pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska oraz powodowania
uciążliwości dla otoczenia. Powstałe odpady winny być gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3. Rodzaj i minimalna 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
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych:
1) worki o minimalnej pojemności 110 l;
2) pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l dla budynków wielolokalowych;
3) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.
2. Pojemniki oraz worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości powinny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w kolorystyce
określonej w niniejszym Regulaminie.
2a. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być oznakowane
xxxprzez właścicieli nieruchomości etykietami z indywidualnym numerem karty podatnika
xxxcelem identyfikacji.
3. Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do gromadzenia odpadów
komunalnych odpowiada Gmina Tymbark, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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4. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na odpady zbierane w sposób
selektywny innych odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
5. Warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na drogach publicznych:
1) przy chodnikach pojemniki należy ustawiać w odległości dostosowanej do ruchu
pieszych;
2) na przystankach komunikacji publicznej pojemniki należy lokalizować w pobliżu
wiaty przystankowej, a w przypadku jej braku w sąsiedztwie znaku przystanku.
Rozdział 4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
1. Odpady komunalne winny być usuwane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów
stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych.
2. Odpady takie jak przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne winny być usuwane z terenu
nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy do roku.
3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych - według potrzeb.
4. Właściciele nieruchomości winni oddawać odpady komunalne podmiotom
(przedsiębiorcom), którzy posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
5. Zmieszane odpady komunalne winny być oddawane przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych - podmiotowi (przedsiębiorcy), z którym Gmina Tymbark zawarła umowę
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych i oddawania podmiotowi (przedsiębiorcy), z którym Gmina
Tymbark zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
7. Właściciele nieruchomości winni:
1) przeterminowane leki umieszczać w pojemnikach ustawionych w aptekach lub
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) chemikalia dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) zużyte baterie i akumulatory umieszczać w pojemnikach ustawionych w budynkach
użyteczności publicznej, oddawać placówkom handlowym (przy zakupie nowego
akumulatora), oddawać podmiotom zbierającym o których mowa w ust. 4 lub
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawać placówkom handlowym (przy
zakupie nowego sprzętu), oddawać podmiotom zbierającym o których mowa w ust. 4
lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) meble i odpady wielkogabarytowe oddawać podmiotom zbierającym o których mowa
w ust. 4 lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) opony wydzielone z odpadów komunalnych oddawać w punktach wymiany opon,
oddawać podmiotom zbierającym o których mowa w ust. 4 lub dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oddawać
podmiotom zbierającym o których mowa w ust. 4 lub dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji winny być poddawane procesowi
kompostowania na terenie nieruchomości (z przeznaczeniem do własnego
wykorzystania kompostu - szczegółowe wymagania dotyczące kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
określone zostały w Rozdziale 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu) lub oddawane
podmiotom zbierającym o których mowa w ust. 4 lub dostarczane do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych:
1)kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się
w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach
o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych
tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy, gdzie
materiał biodegradowalny układa się warstwowo;
2)kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się
w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza;
3)kompostowaniu podlegają m.in. miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście,
drobne gałęzie, chwasty, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, fusy
po herbacie i kawie, skorupki od jajek;
4)kompostowaniu nie powinny podlegać m.in. kości, mięso, zepsuta żywność, materiały
i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki
organiczne;
5) organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie
od wiosny do jesieni;
6) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych
od wiatru i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu
(w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej
wilgotności);
7) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole
powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie np. połamane
gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody
z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw np. torf,
słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów
organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane
niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu;
8) kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana tzn. warstwy kompostowanego
materiału powinny być przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły
się w jej wnętrzu;
9) w razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony poprzez dostarczenie
odpowiednich kultur mikroorganizmów;
10) pryzma oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem
i śniegiem;
11) pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura
wewnątrz nie spadła poniżej zera.
9. Lokalizację PSZOK oraz szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określa odrębna uchwała w sprawie
utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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10. Częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe winna być dostosowana
do ich wielkości i szybkości gromadzenia w nich nieczystości, tak aby nie dopuszczać
do ich przepełnienia. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy
usuwać z częstotliwością i w sposób wynikający z instrukcji eksploatacji oczyszczalni,
gwarantujący jej prawidłowe funkcjonowanie.
11. Opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni może
dokonywać podmiot posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Rozdział 5. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
Miejsca prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych określa Plan
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego i uchwały w sprawie jego wykonania.
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.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) 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) utrzymania zwierząt ras uznanych za agresywne, określonych odrębnymi przepisami
- ustawy o ochronie zwierząt i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu,
w pomieszczeniach uniemożliwiających się ich wydostanie na tereny przeznaczone
do użytku wspólnego, umieszczenia w miejscu widocznym przy wejściu
na nieruchomość ostrzeżenia o fakcie utrzymywania takich zwierząt;
3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe z terenów
nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;
4) utrzymywania miejsca bytowania zwierzęcia w należytej czystości;
5) usuwanie zwłok po padłym zwierzęciu domowym poprzez ich przekazanie
przedsiębiorcom wykonującym odbiór i unieszkodliwianie padliny, posiadającym
stosowne zezwolenie na odbiór i utylizację ubocznych produktów zwierzęcych;
6) obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych spoczywa na właścicielu,
a w przypadku braku możliwości jego ustalenia na właścicielu nieruchomości.
2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do jego wyprowadzania na smyczy,
a psy duże bądź uznane za rasę agresywną lub zachowujące się agresywnie
na smyczy i w kagańcu przez osoby dorosłe;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy gdy pies ma założony kaganiec
i znajduje się w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi, a jego opiekun
ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli na jego zachowaniem.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić
zagrożenie dla ludzi.
4. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:
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1) wypuszczania psów i innych zwierząt niebezpiecznych bez opieki poza teren
nieruchomości stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a w budynkach
wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania;
2) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;
3) wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, kąpielisk;
4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
5) 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.
5. Właściciele i opiekunowie, którzy w niewłaściwy sposób sprawują opiekę nad psami
ponoszą koszty związane z wyrządzonymi przez nie szkodami, za procedurę ich
wyłapania, transportu do schroniska dla zwierząt, lecznicy weterynarii, przyjęcia,
utrzymania i ewentualnego leczenia.
Rozdział 7. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane wyłącznie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;
3) wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości
należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji
sąsiednich;
4) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych i nieczystości ciekłych nie może
powodować zanieczyszczenia środowiska.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisy sanitarno- epidemiologiczne;
2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla
zwierząt dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
3) ule pszczele umieszczać na ogrodzonym terenie, uniemożliwiającym przypadkowe
wejście na jego teren osób postronnych:
a) skrajnie usytuowane ule pszczele muszą być ustawione w odległości co najmniej
15 metrów od granicy działki lub w przypadku niemożności zachowania takiej
odległości, w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy działki pod
warunkiem zastosowania ogrodzenia osłaniającego sąsiednie posesje o wysokości
co najmniej 2 metrów, uniemożliwiającego pszczołom przelot przez nie,
b) miejsce, w którym zlokalizowana jest pasieka musi być zabezpieczone przed
dostępem przypadkowych osób,
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c) ule muszą być zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie,
a pszczoły winny mieć zapewniony dostęp do poideł z wodą, zainstalowanych
w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie w miejscu zlokalizowania pasieki,
d) ule winny być zasiedlone wyłącznie rasami pszczół dopuszczonymi do rozrodu
na terenie kraju,
e) właściciel pasieki winien zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzoną działalnością rolniczą (prowadzenie pasieki).
4. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomości, na której
dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich:
1) dla bydła, koniowatych, strusi – 50 ar;
2) dla kóz, owiec, trzody chlewnej – 20 ar;
3) dla drobiu i królików – 4 ar.
Rozdział 8. Obszary
przeprowadzania

podlegające

obowiązkowej

deratyzacji

i

terminy

jej

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani
są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości.
Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być
realizowany tylko w miarę potrzeby.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt
Gminy Tymbark określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie
termin jej przeprowadzenia.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
4. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie
Tymbark.
Rozdział 9. Postanowienia końcowe
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze grzywny
na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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