UCHWAŁA NR XV/97/2012
RADY GMINY RACŁAWICE
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, Gminy Racławice uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice będącym
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/114/06 Rady Gminy w Racławicach z dnia 20 lipca 2006r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Racławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2012
Rady Gminy Racławice
z dnia 26 października 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Racławice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1) Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice.
2) Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) pojemniku - rozumie się przez to pojemniki tworzywa sztucznego lub metalowe, kontenery, worki typu „bigbag” oraz worki z tworzyw sztucznych lub materiałów ulegających biodegradacji służące do zbierania
odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, że kontenery i worki służą wyłącznie do gromadzenia odpadów
segregowanych,
b) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Racławice.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na ternie nieruchomości.
§ 1. 1. Na terenie gminy Racławice obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące
następujące frakcje odpadów :
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (nie zawierające odpadów wymienionych w pkt. b-i),
b) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe
i) zużyte opony;
2. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w miejscu powstania odpadów (u źródła) w sposób gwarantujący
ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
3. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny należy stosować oddzielne pojemniki dla
następujących frakcji odpadów:
a) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne, wymienione w pkt 1a,
b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość papieru
i/lub tektury w masie opakowania jest większa niż pozostałych materiałów
c) metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, w których
zawartość aluminium, stali, w tym blachy stalowej, w masie opakowania jest większa niż pozostałych
materiałów
d) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość
tworzyw sztucznych w masie opakowania jest większa niż pozostałych materiałów,
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e) szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość szkła w masie opakowania jest
większa niż pozostałych materiałów,
f) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów
kuchennych i odpadów zielonych,
g) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone
4. Przeterminowane leki, zużyte baterie należy przekazywać do punktów ich zbiórki.
5. Zużyte akumulatory należy przekazywać do punktu ich zbiórki.
6. Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone ( np. po środkach ochrony roślin), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz
meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić, a następnie przekazać przedsiębiorcy świadczącemu
usługi w zakresie odbierania odpadów.
7. Zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony winno się w pierwszej kolejności przekazywać do placówek handlowych
prowadzących sprzedaż tych produktów, stacji obsługi pojazdów, itp.
8. Zbiórka odpadów wymienionych w pkt 6 odbywa się w formie zorganizowanej „wystawki” w określonych
miejscach na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie. Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić bez umieszczania ich
w pojemnikach. Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone ( np. po środkach ochrony roślin) należy umieścić w workach bezbarwnych,
przeźroczystych, aby umożliwić identyfikację ich zawartości.
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić na terenie nieruchomości w wyznaczonym miejscu lub
do pojemników dostarczanych doraźnie, a następnie przekazać przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie
odbierania odpadów.
10. Dopuszcza się aby posiadacz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazał je w celu ich odzysku#.
11. Właściciel nieruchomości, na terenie której powstają odpady kuchenne i/lub w wyniku pielęgnacji zieleni
powstają odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy
świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Dopuszcza się aby ww. odpady zbierać
i gromadzić w przydomowych kompostownikach lub wykorzystać do skarmiania zwierząt domowych lub w tym
samym celu przekazać je osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami2.
§ 2. 1. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego powinien być realizowany poprzez usunięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu
pieszym lub pojazdów w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, przy czym inne zanieczyszczenia należy
umieszczać w stosownych pojemnikach.
2. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
3. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się jeżeli :
- powstały w godzinach nocnych - do godz. 700
- powstały w godzinach od 700 – 2200 – niezwłocznie po ich wystąpieniu.
4. Usuwanie innych zanieczyszczeń powinno odbywać się systematycznie w miarę występujących potrzeb.
5. Jeżeli usunięcie lodu lub śniegu nie jest możliwe, należy podjąć działania likwidujące lub co najmniej
ograniczające śliskość.
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że odbywa się na
utwardzonych częściach nieruchomości a powstałe ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.
Zabrania się odprowadzania takich ścieków do ziemi lub zbiorników wodnych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się jeżeli:
a) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
b) nie powoduje zanieczyszczenia wód i gleby,
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c) powstające odpady gromadzone
z obowiązującymi przepisami.

są

w pojemnikach

do

tego

przeznaczonych

i usuwane

zgodnie

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.
§ 1. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
a) wykonane z tworzywa sztucznego pojemniki na odpady o pojemności od 60l do 1100l
b) metalowe pojemniki na odpady o pojemności od 1100l,
c) kontenery – do selektywnego zbierania odpadów
d) kosze uliczne o pojemności od 35l do 70l
e) worki typu „big-bag”
f) worki z tworzyw sztucznych lub materiałów ulegających biodegradacji – do selektywnego zbierania odpadów
2. Pojemniki powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania
Polskich Norm, zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób
gromadzących odpady; posiadać szczelne zamknięcia zabezpieczające: przed rozwiewaniem odpadów,
roznoszeniem przez zwierzęta, wydostawaniem się odorów, oraz niekorzystnym działaniem warunków
atmosferycznych.
§ 2. 1. Ustala
się
minimalną
pojemność
niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych:

pojemników

I. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
i wielorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

przeznaczonych

mieszkańcy

w budynkach

do

zbierania

jednorodzinnych

- nie więcej niż 2 osoby – 60 l
- powyżej 2 i nie więcej niż 4 osoby – 120l
- powyżej 4 i nie więcej niż 8 osób – 240l
- powyżej 8 i nie więcej niż 12 osób – 360l
- powyżej 12 i nie więcej niż 15 osób – 480l
II. dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
w przypadku prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej - jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:
- nie więcej niż 10 osób – 60 l
- powyżej 10 i nie więcej niż 40 osób – 120l
- powyżej 40 i nie więcej niż 80 osób - 240 l,
- powyżej 80 i nie więcej niż 120 osób – 360l
- powyżej 120 i nie więcej niż 160 osób – 480l,
- powyżej 160 i nie więcej niż 200 osób – 600l,
- powyżej 200 i nie więcej niż 240 osób – 720l
dla palcówek całodziennego pobytu – jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
- nie więcej niż 10 osób – 240l
- powyżej 10 i nie więcej niż 15 osób – 360l,
- powyżej 15 i nie więcej niż 20 osób – 480l,
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- powyżej 20 i nie więcej niż 25 osób – 600l,
- powyżej 25 i nie więcej niż 30 osób – 720l,
- powyżej 30 i nie więcej nią 35 osób – 840l,
- powyżej 35 i nie więcej niż 40 osób – 960l,
- powyżej 40 osób i ni więcej niż 45 osób – 1100l
dla zakładów usługowych, handlowych, rzemieślniczych i produkcyjnych ( w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych) – jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
- nie więcej niż 10 osób – 120l,
- powyżej 10 i nie więcej niż 20 osób – 240l,
- powyżej 20 i nie więcej niż 30 osób – 360l,
dla lokali gastronomicznych posiadających miejsca konsumpcyjne w ilości:
- do 6 - 120l,
- powyżej 6 i nie więcej niż 12 – 240l,
- powyżej 12 i nie więcej niż 18 – 360l,
- powyżej 18 i nie więcej niż 24 – 480l,
- powyżej 24 i nie więcej niż 30 – 600l,
- powyżej 30 i nie więcej niż 36 – 720l,
- powyżej 36 i nie więcej niż 42 – 840l,
- powyżej 42 i nie więcej niż 48 – 960l,
- powyżej 48 i nie więcej niż 55 – 1100l.
2. Ustala się, że do zbierania w sposób selektywny odpadów wymienionych w § 1 pkt. 3 b-g służą worki
o pojemności co najmniej 120l.
3. Pojemniki i worki o których mowa w pkt. 1i 2, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której
zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2002r. Nr 75,
poz.690 z późn.zm.)
§ 3. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
drogach publicznych:
w terenie zabudowanym – kosze uliczne 50l, usytuowane co najmniej 200 m od kolejnego urządzenia,
w terenie niezabudowanym – kosze uliczne 35l, usytuowane co najmniej 10 km od kolejnego urządzenia
2. Kosze uliczne, o których mowa w pkt. 5, należy umieszczać w sąsiedztwie przejść dla pieszych i na
przystankach.
§ 4. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym i sanitarnym, w szczególności poprzez naprawę ich szczelności oraz dezynfekcję i dezynsekcję.
2. Pojemność i liczba pojemników powinna zapewnić ich nieprzepełnianie oraz utrzymanie czystości
i porządku wokół nich.
3. Przy ustalaniu pojemności i liczby pojemników należy uwzględnić częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych określone w Regulaminie.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
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§ 1. 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 umieszczanie
ich w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
3. Udostępnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych
odpadów, następuje poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do
nich dojazd.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - 1 raz w miesiącu,
b) odpady przeznaczone do recyklingu lub ponownego użycia wymienione w rozdziale II § 1 pkt.1b – 1 raz
w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,– 1 raz w miesiącu,
d) przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów - na bieżąco,
e) przeterminowanych chemikaliów, opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczonych ( np. po środkach ochrony roślin), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 2 razy w roku,
f) odpadów remontowo-budowlanych – co najmniej 1 raz w roku.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów, jednak nie rzadziej niż::
a) 1 raz w miesiącu - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) 1 raz w miesiącu - odpady przeznaczone do recyklingu lub ponownego użycia wymienione w rozdziale II §
1 pkt.1b,
c) 4 razy w miesiącu - odpady kuchenne ulegające biodegradacji, oleje i tłuszcze jadalne, odpady z pielęgnacji
ogrodów ulegające biodegradacji,
d) 2 razy w roku - przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone ( np. po środkach ochrony roślin), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie rzadziej jednak niż:
a) 1 raz w roku – w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków,
b) 2 razy w roku – przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych
(szambo).
4. Przy ustalaniu częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
przyjmuje się zużycie wody według wodomierza lub, w przypadku jego braku, norm zapisanych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.
z 2002r. Nr 8 poz. 70).
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych powinni:
a) minimalizować używanie jednorazowych opakowań,
b) unikać zakupu towarów nadmiernie opakowanych,
c) korzystać z produktów w opakowaniach zwrotnych lub takich, które można poddać recyklingowi,
d) wybierać produkty dobrej jakości o długim czasie użytkowania,
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e) ponownie wykorzystywać produkty w tym samym celu lub w innym celu niż pierwotnie, bez potrzeby jego
przetwarzania.
f) stosować inne sposoby i metody powodujące ograniczenie wytwarzania odpadów.
2. Właściciele nieruchomości w celu zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, powinni odpady zielone oraz odpady kuchenne zagospodarować we własnym zakresie
w przydomowych kompostownikach lub biogazowniach rolniczych albo do skarmiania zwierząt.
3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są do
transportowania odpadów zebranych selektywnie w sposób zapobiegający ich zmieszaniu oraz kierowania
w pierwszej kolejności wyselekcjonowanych odpadów do instalacji zapewniającej odzysk.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przez zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 1. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Wyprowadzanie zwierząt domowych w miejsca przeznaczone do wspólnego użytku możliwe jest pod
następującymi warunkami:
a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras dużych i olbrzymich
lub uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu
b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, tylko wtedy, gdy
opiekun lub właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem i pies jest
w kagańcu,
c) pkt. a i b stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
§ 2. 1. Zabronione jest pozostawianie zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia bez
dozoru, jeżeli nie są one należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się ich na zewnątrz.
2. Zabronione jest szczucie psów oraz doprowadzanie zwierząt domowych do stanu, w którym mogą stać się
niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego usunięcia
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek
ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 1. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani
są do:
a) spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi
przepisami,
b) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,
c) gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich odpadów
i nieczystości tak aby nie zanieczyszczać terenu nieruchomości, na której są utrzymywane lub terenu
nieruchomości sąsiednich a także aby nie przenikały do wód powierzchniowych lub podziemnych,
d) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomość sąsiednią
takich uciążliwości jak hałas i odór.
2. Osoby utrzymujące pszczoły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane są do:
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a) ustawiania uli z pszczołami w odległości co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej oraz budynków
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, podwórza, ogrodu znajdujących się na terenie innych
nieruchomości,
b) jeżeli zachowanie odległości 10m od otoczenia wskazanego w pkt. a nie jest możliwe – dopuszcza się ustawienie
uli w odległości od 3 do 10 m pod warunkiem oddzielenia ich od otoczenia stałą przeszkodą (parkan, mur,
krzewy, budynek, itp) o wysokości co najmniej 3m,
c) ustawiania uli w odległości co najmniej 150m od budynków użyteczności publicznej,
d) oznaczenia obszaru pasieczyska stacjonarnego poprzez umieszczenie tablicy „Uwaga – pszczoły!”
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach i w nieruchomościach przeznaczonych do
użytku publicznego.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 1. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane położone na terenie gminy Racławice.
2. Deratyzacja na terenie całej gminy winna być przeprowadzana w każdym roku w terminach:
a) od 15 marca do 15 kwietnia
b) od 15 października do 15 listopada.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Klimczyk
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