
UCHWAŁA NR XXV/288/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z 2016 r, poz. 486/ oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2016 r., poz. 250/ po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, Rada Miejska w Bieczu uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz.

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

publicznego

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów 
komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytworzonych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 
wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:

1) papier i tektura,

2) tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe;

6) powstające w gospodarstwach domowych meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) powstający w gospodarstwach domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) powstające w gospodarstwach domowych zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne,

9) powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe,

10) powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne ( w tym chemikalia),

11) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki,

12) powstające w gospodarstwach domowych zużyte opony,

13) powstające w gospodarstwach domowych odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające 
biodegradacji

2. Zaleca się selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych, odpadów 
zielonych) powstających na terenie nieruchomości oraz ich kompostowanie
i wykorzystywanie we własnym zakresie.

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania 
błota i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że powstające ścieki są 
zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Instalacja odprowadzająca ścieki musi być 
wyposażona w odstojnik i łapacz oleju. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi jest 
zabronione.

Id: 899832B4-83E7-4007-91F1-CD388612DDA5. Podpisany Strona 1



2. Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 
naprawczymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, pogorszenia klimatu 
akustycznego oraz nadmiernych uciążliwości dla terenów sąsiednich. Powstające w związku z naprawą odpady 
powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.

§ 5. 1. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić
w pojemnikach (lub workach o podwyższonej wytrzymałości) o minimalnej pojemności uwzględniając następujące 
normy:

1) Jedno-, dwu- osobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość
w pojemnik o pojemności co najmniej 60 l.

2) Trzy-, cztero- i więcej osobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w 
pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

3) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi dopuszcza się wyposażenie nieruchomości 
w pojemnik o maksymalnej pojemności 7m3.  Za gospodarstwo domowe uznaje się zespół osób mieszkających 
i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie

2. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych ustala się pojemnik w kolorze CZARNYM.

3. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
szkło, opakowania wielomateriałowe oraz metal należy stosować pojemniki
w kolorze:

1) ŻÓŁTYM - do zbiórki tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych,

2) ZIELONYM - do zbiórki szkła,

3) Odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach lub zbierane
w pojemnikach w kolorze BRĄZOWYM.

4. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:

a) dla budynków użyteczności publicznej – 20 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o 
pojemności 120 l na miesiąc,

b) dla szkół, przedszkoli i żłobków – 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika na miesiąc,

c) dla cmentarzy parafialnych/komunalnych – minimum dwa pojemniki o pojemności 120 l na miesiąc,

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 20 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 
1 pojemnik o pojemności 120 l na miesiąc,

e) dla pomieszczeń biurowych – 20 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 1 pojemnik
o pojemności 120 l na miesiąc,

f) dla lokali handlowych (w tym aptek) – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 120 l na lokal na miesiąc,

g) dla gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów – 5 l na każde łóżko, jednak nie mniej niż
1 pojemnik o pojemności 120 l na miesiąc,

h) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc zlokalizowanych w 
tzw. ogródkach na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 1 pojemnik
o pojemności 120 l na miesiąc,

i) dla ogródków działkowych – minimum 1 pojemnik lub worek o pojemności 120 l
w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 20 l poza tym okresem.
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5. Dla domku letniskowego lub dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe ustala się normę minimalną – 1 pojemnik lub worek o pojemności 120 l na miesiąc.

§ 6. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego (na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach):

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l,

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi przy istniejących chodnikach i w parkach jest uzależniona od 
natężenia ruchu pieszych.

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku;

§ 7. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub z 
działalności gospodarczej.

§ 8. Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji 
toksycznych, żrących i wybuchowych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych.

§ 9. 1. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan 
techniczny i sanitarny powinny zapewniać:

1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,

2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

3) 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,

4) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości jak 
również podczas odbioru odpadów ( worki mają być związane a pojemniki
i kontenery posiadać zamykane klapy i pokrywy).

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. 1. Z terenu nieruchomości odpady powinny być zbierane i usuwane systematycznie.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów ustala się:

- dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające biodegradacji odbierane są w 
następującym cyklu:

a) dwa razy w tygodniu na terenie ścisłej zabudowy miejskiej,

b) raz na dwa tygodnie na terenie zabudowy osiedlowej i wiejskiej,

c) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielkolokalowymi, które są wyposażone w pojemniki o 
pojemności do 7 m3 odbiór będzie odbywał się raz na tydzień lub częściej w przypadku telefonicznego 
zgłoszenia osoby uprawnionej.

2) odpady zbierane w sposób selektywny odbierane są w następującym cyklu:

a) raz na dwa tygodnie na terenie ścisłej zabudowy miejskiej,

b) raz na cztery tygodnie na terenie zabudowy osiedlowej i wiejskiej.

- dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne, w tym opakowania ulegające biodegradacji odbierane są w 
następującym cyklu:

a) dwa razy w tygodniu na terenie ścisłej zabudowy miejskiej.
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b) raz na dwa tygodnie na terenie zabudowy osiedlowej i wiejskiej

2) odpady zbierane w sposób selektywny odbierane są w następującym cyklu:

a) raz na dwa tygodnie na terenie ścisłej zabudowy miejskiej

b) raz na dwa tygodnie na terenie zabudowy osiedlowej i wiejskiej

3. Pozbywanie się odpadów takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiących odpady komunalne będzie możliwe w 
wydzielonym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy utworzonym w 
miejscowości Biecz przy ulicy Belna.

4. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mogą również być oddawane do 
placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju oraz mogą być przekazywane 
pozostałym zbierającym zużyty sprzęt, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 j.t. ze zm.).

5. Odpady w postaci zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych oraz zużytych żarówek, mogą 
również być składowane do specjalnych pojemników, przeznaczonych do tego celu, ustawionych w miejscach 
publicznie dostępnych.

6. Dopuszcza się oddawanie przeterminowanych leków do aptek posiadających specjalne pojemniki 
przeznaczone do ich gromadzenia.

§ 11. Zarządcy nieruchomości, na których znajdują się tereny do użytku publicznego, mają obowiązek 
ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na śmieci oraz ich opróżniania
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

§ 12. 1. Nieczystości ciekłe, powstające na terenie nieruchomości powinny być odprowadzane do instalacji 
kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku, do bezodpływowych zbiorników (szamba wykonane zgodnie z 
przepisami techniczno-budowlanymi) użytkowanych w sposób uniemożliwiający przenikanie ich zawartości do 
ziemi i opróżnianych z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania przez okres 2 lat dowodów płacenia ( faktur i 
rachunków) za korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:

1) stosowanie kagańca i smyczy,

2) wyposażenie nieruchomości w tablicę ostrzegawczą np. " Uwaga - Pies",

3) wygrodzenie kojca,

4) sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych 
wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne, poświadczonych stosownymi 
zaświadczeniami.

3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, 
placówek handlowych, na tereny placów zabaw dzieci i na boiska sportowe.

4. Przepisu wymienionego w ust 1 pkt 4 i ust 3 nie stosuje się do psów przewodników osób niewidomych .
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Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w obiektach zamkniętych, tak aby nie wydostawały się na drogi i tereny publiczne.

2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich

2) wytwarzane podczas chowu zwierząt odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z wymogami niniejszego regulaminu i nie będą 
powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych
i podziemnych,

3) drób utrzymywany na nieruchomości musi zostać zabezpieczony przed wydostaniem się z tej nieruchomości,

3. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości (np. hałas, odory, gryzonie, owady itp.) dla osób 
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

4. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone dla zwierząt gospodarskich należy utrzymywać zgodnie
z wymogami sanitarnymi i dezynfekować w miarę potrzeb.

6. Właściciel zwierząt gospodarskich obowiązany jest zgłaszać padłe zwierzęta do zakładu utylizacji.

§ 15. Zabrania się osobom utrzymującym zwierzęta gospodarskie:

1) pędzenia zwierząt po drogach bez dozoru lub niezgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

2) wypasania zwierząt w parkach, na stadionie sportowym, na nasypach kolejowych, urządzeniach 
melioracyjnych itp.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 16. Właściciele, zarządcy, użytkownicy zabudowanych budynków wielorodzinnych oraz nieruchomości, na 
których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handel artykułami spożywczymi zobowiązani są do 
przeprowadzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku deratyzacji w obrębie nieruchomości. 
W szczególności deratyzacji podlegają:

- altany śmietnikowe,

- strychy,

- węzły cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne,

- miejsca gromadzenia odpadów,

§ 17. Corocznie deratyzacje przeprowadzić należy:

- w okresie wiosennym od 20 marca do 20 kwietnia,

- w okresie jesiennym od 15 października do 15 listopada.

Rozdział 8.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. 1. Celem osiągnięcia wymagań określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami wprowadza się 
następujące kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Biecz:

1) intensyfikacja edukacji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii 
informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie;

2) wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk energii zawartej w 
odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania;

3) wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów dla zapewnienia skutecznej egzekucji prawa;
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2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu 
segregacji wymaga się:

1) opróżniania i oczyszczania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku lub worku 
na odpady;

2) redukowania objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz 
tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe.

§ 19. Kontrolę przestrzegania postanowień Regulaminu sprawuje Burmistrz Biecza.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.

§ 21. Traci moc uchwała Nr VII/76/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz.

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

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nosal
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