
UCHWAŁA NR XXXI.306.2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie : przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków 
Podhalański.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j.Dz.U.2017.1289) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII.145.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 
15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Maków Podhalański. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. 

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

  do Uchwały Nr XXXI.306.2017  

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim  

z dnia 28  grudnia 2017 roku.  

 

   

 Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Maków Podhalański 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 

Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w art. 4, określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób 

co najmniej takich odpadów komunalnych 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 

stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4a, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w 

innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach; 
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7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2017.1289 ze zm.);  

2. nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie zapisami art. 46 i art. 

461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459), z których 

wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:  

1) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na 

przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:  

 nieruchomości rolne,  

 nieruchomości leśne,  

 inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;  

2) nieruchomości budynkowe,  

3) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);  

3. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości 

i porządku (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy u.cz.p), przy czym:  

1) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy 

do wykonawcy robót budowlanych;  

2) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku poprzez 

pozbywanie się 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 należy do właściciela tej nieruchomości; 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na 

takim chodniku, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników należy do zarządu drogi;  

3) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki utrzymania czystości i 

porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i 

pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli 
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gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych 

na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w 

urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i 

utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym;  

4) na terenach innych niż wymienione wyżej oraz w art. 5 ust. 1 ustawy, zgodnie z 

art. 5 ust. 5 ustawy u.cz.p należą do gminy; 

4. nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, 

na których człowiek bytuje oraz zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 

niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem (np. urlopem, 

odwiedzinami) lub leczeniem; 

5. nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których 

mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, 

biblioteki, szpitale, domy oraz ośrodki kultury i sportu, domy letniskowe, ogrody 

działkowe, cmentarze, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, kluby i boiska sportowe, 

przychodnie i gabinety lekarskie oraz weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, 

gospodarstwa agroturystyczne, domy wczasowe, biura, sklepy, hurtownie, wszelkiego 

rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, apteki, 

domy pomocy społecznej, stacje paliw itp.; 

6. gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć nieruchomość zamieszkaną przez 

jedną osobę/mieszkańca lub ich zespół (w ogromnej większości połączonych więzami 

biologicznymi i stanowiących rodziny), które posiadają oraz zarządzają wspólnym 

majątkiem oraz wspólnym budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków 

gospodarstw domowych. Klasyfikacja gospodarstw domowych następuje według liczby 

osób zamieszkujących w gospodarstwie:  

a) gospodarstwo jednoosobowe - należy przez to rozumieć nieruchomość zamieszkującą 

przez jedną osobę utrzymującą się samodzielnie, tj. niełączącą swoich dochodów z 

dochodami innych osób, bez względu na to, czy mieszka sama, czy z innymi osobami, 

b) gospodarstwo wieloosobowe - należy przez to rozumieć nieruchomość zamieszkującą 

przez zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się; część wspólnego 

majątku, część wspólnych dochodów oraz wydatków; 
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7. mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkującą 

nieruchomość/gospodarstwo domowe, zazwyczaj spędzającą w niej czas przeznaczony na 

odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, 

urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 

pielgrzymkami religijnymi; mieszkaniec może być właścicielem tej nieruchomości; 

8. odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z 

kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2016.1987), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do których 

pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach);  

9. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi 

odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, 

która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o 

odpadach); 

10. bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, 

odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 

zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z 

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy o odpadach); 

11.  odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają 

rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (art. 3 ust. 1 pkt 

10 ustawy o odpadach); 

12. odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z 

targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów (art. 3 ust. 1 pkt 12 

ustawy o odpadach); 

13. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 

komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze 

względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach, 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych 
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nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których 

waga jednostkowa przekracza 50 kg; 

14. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym 

opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w 

rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie 

produkcji opakowań;  

15. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję 

odpadów pochodzących z remontów, które nie są objęte przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332), a więc takie, na które nie trzeba uzyskać 

pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-

architektonicznej; 

16. odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią ustawy o odpadach, w 

odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne będą to pochodzące z 

gospodarstw domowych: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, 

rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, 

benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po 

aerozolach, zużyte opatrunki (w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach) 

17. pojemniku – należy przez to rozumieć urządzenia służące do zbierania odpadów 

komunalnych, odpadów niebezpiecznych i odpadów z remontów, takie jak pojemniki i 

kontenery oraz worki foliowe; 

18. umowach – należy przez to rozumieć umowy na odbiór odpadów komunalnych 

podpisywane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z przedsiębiorcami oraz 

umowy na pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zgodnie z 

zapisami ustawy u.cz.p.;  

19. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć 

przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów; 

20. Wojewódzkim planie gospodarki odpadami (dalej: WPGO)–  rozumie się przez to, 

zgodnie z zapisami ustawy o odpadach dokument przyjęty przez Sejmik Województwa 

Małopolskiego;   

21. punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – należy to 

rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach – gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: 
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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 stanowiące odpady komunalne, a 

także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. 

Jest to stacjonarny (zestaw pojemników typu igloo i innych) i/lub mobilny punkt 

(punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych) selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców.  

22. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki bytowo-komunalne gromadzone 

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

23. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia 

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania (art. 2 

ust. 1 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 

24. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych z terenu miasta i gminy Maków Podhalański, określający częstotliwość 

odbierania odpadów; 

25. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący 

działalność, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub zarejestrowany w rejestrze 

działalności regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości; 

26. hodowli zwierząt – zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń 

dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena 

wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do 

kojarzenia, prowadzone w warunkach prawidłowego chowu (ustawa o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich); 

27. chowie zwierząt – rozumie się to pojęcie w sposób, w jaki zostało ono użyte w ustawie 

z16 września 2011 r. o ochronie zwierząt, a więc są to wszelkie formy posiadania zwierząt 

gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania, 

albo działalność człowieka polegającą na utrzymywaniu zwierząt w celu wykorzystania 

ich cech użytkowych dla zaspokojenia różnych potrzeb, także w celach hobbystycznych; 

chów zwierząt polega na zapewnieniu zwierzętom prawidłowych warunków bytowania, 

rozwoju i rozrodu, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech; 
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28. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza lub dla jego osobistej przyjemności (ustawa o 

ochronie zwierząt); 

29. zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z treścią ustawy o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwierzęta utrzymywane w celach 

hodowlanych i produkcyjnych;  

30. zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały 

(ustawa o ochronie zwierząt); 

31. indywidualnych kontach rozliczeniowych – należy przez to rozumieć rejestr właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, w którym rejestrowana jest ilość odpadów przekazanych 

przedsiębiorcy w np. kg/litrach/szt. pojemników przez właścicieli nieruchomości; 

32. poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania (dalej – redukcja) – należy go rozumieć zgodnie z zapisem 

ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego; 

33. poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk) 

– należy go rozumieć zgodnie z zapisem ustawy i stosownego rozporządzenia 

wykonawczego; 

34. właścicielu lokalu – należy interpretować to pojęcie w rozumieniu ustawy o własności 

lokali  oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; 

35. dysponującym lokalem - należy przez to rozumieć jako właściciela, lokatora, 

posiadającego lub korzystającego z lokalu; 

36. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy to rozumieć, zgodnie z treścią ustawy 

Prawo budowlane budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

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; 

37. budynku zamieszkania zbiorowego – należy to rozumieć zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek przeznaczony do okresowego 

pobytu ludzi, w szczególności: hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom 
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wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek 

koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, 

zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, 

w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.; 

38. budynku użyteczności publicznej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek przeznaczony na potrzeby 

m.in.: administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, nauki, 

wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 

obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej 

uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; 

39. zabudowie jednorodzinnej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich 

budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.; 

40. zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się 

budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku 

jednorodzinnego, zapisanej Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

41. zabudowie zagrodowej – rozumie się przez to, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, 

w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

42. zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności 

umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 

przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania; 

43. selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany 

strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje 

jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim 

samym charakterem; 
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44. zasadach gospodarowania odpadami – rozumie się je zgodnie z zapisami art. 5 ustawy 

o odpadach; 

45. recyklingu – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 

substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu 

uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 

przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii; 

46. kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię, pojemnik lub dół służące do 

kompostowania odpadów organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi 

zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

47. kompostowaniu (organiczny recykling) – rozumie się przez to proces odzysku R3, czyli 

recykling lub regenerację substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania); 

48. regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Maków Podhalański”; 

49. wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie 

powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto 

przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 

charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który 

świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

                                                                                                                                                                  

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 3 

Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości obejmujące: 

1. prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych 

powstających w gospodarstwach domowych: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 
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4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytych opon, 

8) opakowań wielomateriałowych,  

9) papieru i tektury, 

10)  szkła, w tym bezbarwnego oraz kolorowego, 

11)  metali, 

12)  tworzyw sztucznych, 

13)  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych; 

2. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (art.5 ust.1 pkt 3 

ustawy) zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III regulaminu; 

3. przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych (nienadających 

się do segregacji) przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem, 

a) w sytuacji gdy przekazanie odpadów zebranych selektywnie w terminie wyznaczonym 

harmonogramem jest niemożliwe przekazywanie ich do punktów selektywnego 

zbierania odpadów lub punktu  zbierania odpadów problematycznych; 

4. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego 

odbierania odpadów, o których mowa w ust. 1;  

5. w pojemnikach opisanych w § 5 regulaminu zabrania się zbierania i gromadzenia śniegu, 

lodu oraz gorącego popiołu, a także spalania odpadów; 

6. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym nie powodującym uciążliwości dla sąsiadów (art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy); 

7. obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art.5 ust. 1 pkt 2 

ustawy) o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię 

ścieków (art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy), spełniającą wymagania określone w przepisach 

odrębnych; 

8. przy braku sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązek wyposażenia nieruchomości w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art.5 ust. 1 pkt 2 

ustawy) 
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9. gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art.5 ust. 1 pkt 3a 

ustawy); 

10. utrzymywaniu nieruchomości niezabudowanych, niebędących rolnymi, leśnymi, ani 

obszarami chronionymi w trybie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 

stanie wolnym od zachwaszczeń; 

11. niedopuszczaniu do zakopywania poza instalacjami odpadów; 

12. postępowanie ze zwłokami zwierząt regulują przepisy odrębne. 

13. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, 

służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości jeżeli gmina 

nie pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim 

chodniku (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy), 

a) uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w 

miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, 

14. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w 

następujących miejscach: 

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, pod warunkiem że 

wykonywane jest to na utwardzonej części nieruchomości, przy pomocy czystej wody 

lub środków ulegających biodegradacji, 

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

15. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi dozwolone są 

wyłącznie pod warunkiem: 

a) że naprawa pojazdów odbywa się na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu 

do drobnych napraw polegających np. na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, 

uzupełnianiu płynów, regulacjach, itp.,  

b) że  powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 

z przepisami ustawy. 

§ 4 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych 

 

1. Właściciel nieruchomości/mieszkaniec zapewnia utrzymanie czystości i porządku na 

terenie nieruchomości/gospodarstwa m.in. przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki 
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na odpady o odpowiedniej pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania 

się odpadów z nieruchomości/gospodarstwa; 

2. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zbiórkę odpadów komunalnych w                              

ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organizuje gmina; 

3. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów z terenu Gminy: 

a) kontenery KP7; 

b) pojemniki plastikowe w odpowiednim kolorze na odpady komunalne zbierane w sposób 

selektywny; 

c) pojemniki metalowe na popioły i żużle paleniskowe,  

d) pojemniki igloo, 

e) kosze uliczne, 

f) pojemniki na  odchody  psów, 

g) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji; 

4. Prowadzenie zbierania w pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a) w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” - odpady, w skład 

których wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury,  

b) w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – 

odpady, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” – odpady, w skład 

których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

e) pozostałe odpady komunalne niesegregowane - dla pozostałych frakcji odpadów 

komunalnych nienadających się do segregacji  – w pojemnikach koloru czarnego, 

5. Właściciele nieruchomości/mieszkańcy są zobowiązanie do prowadzenia selektywnego 

zbierania bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także 

odpadów zielonych z ogrodów i parków; zaleca się właścicielowi 

nieruchomości/mieszkańcowi korzystać z przydomowego kompostownika; w przypadku jego 

braku przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach koloru 

brązowego oznaczonych napisem „Bio” 

6. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przez właściciela/mieszkańca przedsiębiorcy 

w pojemnikach, które są sprawdzane pod względem prawidłowości prowadzonej zbiórki, 

ważone lub liczone wg rodzaju pojemników, co jest rejestrowane na indywidualnych kontach 
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rozliczeniowych celem zgodnego z zapisami ustawy różnicowania wysokości opłat za odpady 

przekazane jako selektywnie zebrane lub zmieszane; 

7. Odpady odbierane przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem należy wystawić przed 

wejście na teren nieruchomości lub przed nieruchomość w sposób umożliwiający ich odbiór i 

niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

8. Na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady jest 

utrudniony, ich właściciele mają obowiązek zebrane odpady w wyznaczonych terminach, 

zwieźć do wyznaczonego harmonogramem miejsca położonego przy drodze głównej, którą 

porusza się samochód przedsiębiorcy; 

9. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębność lokali, odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę 

z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem lub zarządca 

ma także obowiązek systematycznie je tam wstawiać oraz udostępnia wejście przedsiębiorcy, 

który odbiera odpady; 

10. Odpady żużli i popiołów komunalnych (wystudzonych) z kotłów opalanych paliwem 

stałym, należy gromadzić w oddzielnych metalowych pojemnikach; 

11. Dopuszcza się możliwość zagospodarowania odpadów żużli i popiołów komunalnych z 

kotłów opalanych paliwem stałym, przez właścicieli nieruchomości, na potrzeby własne 

gospodarstw domowych celem likwidowania śliskości drogi (chodnika), niwelacji lub 

utwardzenia terenu lub poprzez przekazanie innej osobie fizycznej celem ich 

zagospodarowania; 

12. W celu zagospodarowywania jak największej ilości surowców wtórnych nakłada się na 

wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy obowiązek segregacji odpadów 

opakowaniowych; 

13. Do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych oprócz pojemników dopuszcza 

się pojemniki typu igloo w odpowiednich kolorach;  

a) pojemnik koloru niebieskiego - NA PAPIER, przeznaczony do gromadzenia 

odpadów opakowaniowych w postaci papierowych torb i worków, pudełek 

kartonowych i tekturowych, 

b) pojemnik koloru zielonego - NA SZKŁO, przeznaczony do gromadzenia odpadów 

opakowaniowych w postaci butelek, słoików po artykułach spożywczych (bez 

nakrętek), stłuczki szklanej, butelek szklanych po napojach (bez nakrętek i kapsli), 
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c) pojemnik koloru żółtego - NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, 

przeznaczony do gromadzenia odpadów opakowaniowych w postaci zgniecionych 

butelek po napojach, torebek foliowych, kubków po napojach mlecznych, 

opakowaniach po maśle, margarynie, olejach, metalowych puszkach po napojach, 

reklamówek, worków foliowych, twardych tworzyw sztucznych, puszek stalowych, 

drobnego złomu opakowaniowego i metali kolorowych; 

14. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed 

złożeniem do pojemnika; 

15. Odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, kleje, 

oleje odpadowe, drobne części lub wyposażenie pojazdów mechanicznych (np. świece, 

wycieraczki, lusterka itp.), zużyte baterie lub akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyte 

opony, tekstylia, w tym ubrania, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, należy 

przekazywać przedsiębiorcy (dot. nieruchomości niezamieszkałych) lub do punktu zbiórki 

odpadów komunalnych (dot. nieruchomości zamieszkałych objętej systemem zbiórki); 

16. Odpady niebezpieczne należy gromadzić i przygotować do odbioru w taki sposób, aby 

uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich; 

17. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są wg harmonogramu i trasy zbiórki tych 

odpadów, bez umieszczania ich w pojemnikach;  

18. Zebrane odpady komunalne należy przekazać przedsiębiorcy w terminach określonych 

harmonogramem  

19. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą  wyłącznie 

odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe jako odpady komunalne pochodzące z 

nieruchomości zamieszkałej, które powstały w wyniku drobnych remontów prowadzonych 

samodzielnie w gospodarstwie domowym. Jeżeli remont mieszkania prowadzony był przez 

firmę remontową, wówczas ta firma stała się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za 

zbieranie i wywóz na swój koszt. 

20. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, 

mieszkańcy Gminy Maków Podhalański, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim deklarację i 

wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie we 

własnym zakresie oddać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w godzinach jego pracy i zgodnie z Regulaminem PSZOK. 

21.Dopuszcza się możliwość zagospodarowania bioodpadów przez właściciela nieruchomości 

na potrzeby własne gospodarstwa domowego np. wykorzystywanie ich do chowu zwierząt 
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oraz w celu przygotowania kompostu (kompostowanie) lub przekazanie innej osobie 

fizycznej celem ich zagospodarowania; 

22. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne 

zawierają stosowną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym aktualny wpis 

do Rejestru Działalności Regulowanej;  

23. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady 

komunalne zobowiązani są do postępowania zgodnego z zapisami niniejszego regulaminu.   

Rozdział III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 

§ 5 

1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) ustala się, że objętość pojemników powinna wynosić: 60 l, 120 l i ich krotność; w 

przypadku zestawów do selektywnej zbiórki od 800 l do 1500 l; dla odpadów 

remontowych i budowlanych, wielkogabarytowych, odpadów pochodzących z 

cmentarzy itp. pojemniki o objętości 7000 l; 

2) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza potrzebną ilość 

pojemników w oparciu o wskaźniki wytwarzania odpadów oszacowane na podstawie 

badań ilości wytwarzanych odpadów, liczby osób zamieszkujących nieruchomość 

zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz częstotliwości odbierania odpadów odrębnie dla 

każdego z rodzajów zabudowy, a więc zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej,  

w podziale na ogrzewaną paliwem gazowym lub ciekłym oraz paliwami stałymi; 

3) właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oblicza potrzebną 

liczbę pojemników w oparciu o wskaźniki wytwarzania odpadów oszacowane na 

podstawie badań ilości wytwarzanych odpadów; 

4) mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez 

mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, w zależności od rodzaju zabudowy ustala 

się, że:  
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a) właściciele zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej ogrzewanej paliwem 

gazowym lub olejowym mają obowiązek dysponować min. 40 l pojemnikiem na 

osobę; 

b) właściciele zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym, 

jeżeli nie zagospodarowują popiołu lub żużlu na terenie własnej 

nieruchomości/gospodarstwa mają obowiązek dysponować min. dwoma 

pojemnikami – pojemnikiem na odpady komunalne o łącznej pojemności 40 l na 

osobę oraz pojemnikiem metalowym na żużle i popioły komunalne; 

c) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają 

obowiązek dysponować min. dwoma pojemnikami – na odpady komunalne  

o łącznej pojemności 40 l na osobę oraz pojemnikiem metalowym na żużle i 

popioły komunalne; 

5) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady 

komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą: 

punkty usługowo-gastronomiczne, handlowe, sklepy, biura, restauracje, stacje paliw, 

bary, kierujący instytucjami m.in. oświaty, zdrowia, sportu, domy letniskowe i 

wczasowe, domy pomocy społecznej, zobowiązani są dostosować pojemność i ilość 

pojemników do swych indywidualnych potrzeb: 

a) minimum jeden pojemnik o pojemności 120 l w wypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to 

ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają 

odpady komunalne; 

b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza 

wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego 

interesanta, klienta lub odwiedzającego; 

c) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, pracownika; 

d) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko, pracownika; 

e) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 

f) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt; 

g) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to 

także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 
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h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na 

każdych 10 pracowników; 

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko; 

j) dla nieruchomości niezamieszkałych na stałe – domów letniskowych – 

przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej; 

k) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 

wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej 

jednego pojemnika na odpady; 

l) dla cmentarzy – min. jeden pojemnik o pojemności 7000 l. 

6) na terenach ogólnodostępnych - użyteczności publicznej, usługowo-handlowych, kultu 

religijnego (m.in. drogi, przystanki, chodniki, place zabaw, boiska sportowe, kluby 

sportowe, parkingi, parki, cmentarze, stacje paliw, zoz-y, sklepy, bary, kawiarnie, 

hurtownie itp.) dopuszcza się stosowanie pojemników (koszy) na zmieszane odpady 

komunalne (jeden pojemnik na wszystkie rodzaje powstających odpadów z wyjątkiem 

psich odchodów na co wymagany jest odrębny pojemnik w miejscach wyznaczonych 

gdzie mogą przebywać zwierzęta domowe).  

7) na obszarach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej: 

a) papier (tj. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z 

papieru i odpady opakowaniowe z tektury) należy zbierać w  pojemnikach 

koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier”; 

b) metale i tworzywa sztuczne (tj. odpady metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe - tetrapaki) należy zbierać w pojemnikach koloru żółtego 

oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

c) szkło (odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła) należy 

zbierać w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”; 

d) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemników koloru 

brązowego oznaczonych napisem „Bio”; 

e) żużle i popioły z kotłów paleniskowych należy zbierać w pojemnikach 

metalowych; 

f) odpady komunalne niesegregowane należy zbierać w pojemnikach koloru 

czarnego;  
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8) pojemniki do selektywnej zbiórki oprócz odpowiednich kolorów winny być oznaczone 

opisowo, tj. indywidualnym numerem konta . 

 

§ 6 

1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów na drogach publicznych: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach: 

a) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l; 

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w 

sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 

2) koło szkół oraz miejsc o wzmożonym ruchu pieszym dopuszcza się wg zaistniałych 

potrzeb zestawy pojemników IGLOO do gromadzenia odpadów opakowaniowych: 

a)   pojemnik koloru niebieskiego - NA PAPIER, o pojemności od 800 l do 1500 l, 

b)   pojemnik koloru zielonego - NA SZKŁO, o pojemności od 800 l do 1500 l, 

c)  pojemnik koloru żółtego - NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, o 

pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami i opisowo; 

3) na terenach cmentarzy – min. jeden kontener o pojemności min. 7000 l. 

 

§ 7 

1. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i 

gromadzenia nieczystości płynnych: 

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu 

wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania 

wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w 

dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 

nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów 

przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach; 

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa 

muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu 

asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia; 
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4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i 

krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę 

pojemnikach/kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na 

miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu 

przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej. 

 

§ 8 

1. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia 

odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości 

zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz; 

2) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed 

zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich;  

3) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości. 

 

Rozdział IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz  z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 10 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z obszarów nieruchomości zamieszkałych: 

a) odpady niesegregowane – min. jeden raz w ciągu miesiąca; 

b) żużle i popioły z kotłów paleniskowych – jeden raz w ciągu miesiąca w okresie 

zimowym, tj. w okresie od listopada do kwietnia; 

c) zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło – min. jeden 

raz w ciągu miesiąca; 

d) bioodpady – min. jeden raz w ciągu miesiąca; 

e) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w ciągu roku; 

2) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego, tj. koszy ulicznych oraz z parków, przystanków i innych pojemników z miejsc 

ogólnodostępnych ustala się: 
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a) w centrum miasta - wyznaczonymi ulicami - dwa razy w tygodniu; 

b) poza centrum miasta - raz w tygodniu; 

c) na obszarach wiejskich - raz na dwa tygodnie; 

d) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej,              

zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy 

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

e) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się minimum raz w 

miesiącu; 

f) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza 

budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

g) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać 

przenośne toalety, jak również usuwać je niezwłocznie po zakończeniu 

imprezy. 

3) z obszarów nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

           a) minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l miesięcznie w wypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to 

ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 

komunalne; 

           b) z budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza 

wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika miesięcznie;  

           c) ze szkół wszelkiego typu – 2l na każdego ucznia, pracownika miesięcznie;  

           d) ze żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko, pracownika miesięcznie;  

           e) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej miesięcznie, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal miesięcznie;  

           f) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego 

miesięcznie, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt 

miesięcznie;  

          g) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne miesięcznie, 

dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l miesięcznie;  

          h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 

pracowników miesięcznie;  

          i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko miesięcznie;  
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          j) dla nieruchomości niezamieszkałych stale – domów letniskowych - minimum 110 

l miesięcznie w odniesieniu do jednego domu letniskowego w sezonie, przy czym 

przyjmuje się, że sezon trwa 6 miesięcy;  

          k) z cmentarzy – na żądanie. 

§ 11  

1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych 

odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do 

przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę;  

2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych 

wynika z ich pojemności, przy czym właściciele nieruchomości są zobowiązani 

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania 

bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników 

powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz na dwa tygodnie; 

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

 

§ 12 

1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych: 

1) odpady komunalne, segregowane i niesegregowane, są odbierane od właścicieli 

nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie 

Maków Podhalański; 

2) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione - w terminie  

przewidzianym harmonogramem - na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości 

lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę; 

3) drobne odpady budowlane muszą być dostarczone we własnym zakresie do PSZOK; 

4) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych 

odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do 

przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w 

okresie 24 godzin od chwili jego  złożenia; 

5) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umowy z 

przedsiębiorcą uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości 
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ciekłych; 

6) właściciele nieruchomości, którym gmina umożliwiła przyłączenie się do sieci 

kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia się do niej i podpisania umowy z 

firmą zarządzającą siecią; 

7) właściciele nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są 

do niezwłocznego podpisania z przedsiębiorcą umowy na opróżnianie zbiornika 

bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej; 

8) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych należy przechowywać przez okres dwóch lat; 

9) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, 

gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 

przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów 

i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne 

pochodzących z działalności gospodarczej; 

10)  do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury 

opakowaniowej i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać: 

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

b) kalki technicznej,  

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów; 

11) do pojemników do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego 

nie wolno wrzucać:  

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

b)  luster,  

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami 

zawartości,  

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

e) szyb samochodowych; 

12) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i 

opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać:  

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  

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

farbach i lakierach, 

c) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych; 
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13) do przydomowych kompostowników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli 

bioodpady i odpady zielone. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego (WPGO) 

 

§ 13 

1. Według KPGO 2022 w gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i 

innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, przyjęto następujące cele: 

1) zmniejszenie ilości powstających odpadów:  

a) ograniczenie marnotrawienia żywności,  

b) wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia;  

2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;  

3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami.  

W celu obliczenia poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej, należy 

ująć wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane (również odpady budowlane i 

rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych):  

a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich 

masy do 2020 r.,  

b) do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do 

wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać 30%,  

c) do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych,  

d) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych,  

e) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.  

4) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 

odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):  

a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  
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b) wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

na terenie całego kraju do końca 2021 r. – zestandaryzowanie ma na celu zapewnienie 

minimalnego poziomu selektywnego zbierania odpadów szczególnie w odniesieniu do gmin 

w których stosuje się niedopuszczalny podział na odpady „suche”-„mokre”,  

c) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy 

selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie 

najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi,  

d) wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania 

odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 r.;  

5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych 

odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.;  

6) zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;  

7) zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia;  

8) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych;  

9) utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi; Monitor Polski – 

99 – Poz. 784 99  

10) monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną 

ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 

19 12 12);  

11) zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle 

obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów o zawartości 

ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej 

masy, od 1 stycznia 2016 r. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 14 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i 

środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
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oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także 

pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

§ 15 

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności: 

a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na smyczy i 

oraz z nałożonym kagańcem, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub 

mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu. 

b) zwolnienie psa ze smyczy w miejscach publicznych jest możliwe pod tym 

warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje 

kontrolę nad jego zachowaniem.  

c) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce, gdy 

nieruchomość jest ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej 

opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, 

odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem 

d) stały i skuteczny dozór zwierząt; 

e) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i 

innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były 

jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie 

zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, 

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

gadów, płazów, ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na 

obszarze nieruchomości; 

g) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza pomieszczenia nieruchomości w 

których są utrzymywane jedynie na uwięzi lub w klatce; 

h) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie 

nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych; 

i) sprawy znakowania psa poprzez wyposażenie go w chip zawierający jego numer 

identyfikacyjny i prowadzenia ich rejestrów określają zapisy „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Maków Podhalański”, 

j) zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim informacji o 

wejściu w posiadanie psa lub jego utracie w celu umożliwienia odzyskania 
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poszukiwanego przez właściciela psa w przypadku jego ucieczki, czy 

zabłąkania, 

k) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych 

przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a 

w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 

zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, 

umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą 

być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; 

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów 

opiekunów; 

l) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe; 

m) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są 

zobowiązani stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych 

osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do 

wspólnego użytku; 

2. hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla 

hodujących zwierzęta gospodarskie; 

3. postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w 

charakterze zwierząt domowych. 

§ 16 

1. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (Ustawa z dnia 

16 września 2011 r. o ochronie zwierząt). 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 17 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na następujących obszarach             

Gminy Maków Podhalański, nie związanych z produkcją rolną: 
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1) w mieście Makowie Podhalańskim na osiedlu Tysiąclecia, 

2) w budynkach użyteczności publicznej, 

3) na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, na których nie można 

spełnić wymogów określonych w § 17 pkt 2;  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-

weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt 

określonych w odrębnych przepisach prawa, a w szczególności: 

     1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 

spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane; 

2) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą 

gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą 

powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód; 

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

4) przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu; 

3.  Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza 

obszarem wymienionym w § 17 pkt 1, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą 

gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą 

powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód; 

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

skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest 

prowadzona; 

3) przeprowadzanie deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla 

zwierząt min. 1 raz w ciągu roku; 

4) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą 

gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować 

zanieczyszczenia nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i 

podziemnych. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 18 

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 

przeprowadzenia deratyzacji. 

2. Termin i obszar prowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Makowa 

Podhalańskiego, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i 

zarządzeniem podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego oraz w środkach masowego przekazu. 

3. W wypadku zwiększenia wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, 

zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji. 

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego. 

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na 

podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

odpowiednio przepisy innych ustaw. 
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