
UCHWAŁA NR XVII/238/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515  z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, Rada Miejska w Wieliczce 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę Nr XXIX/402/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z 
dnia 8 marca 2013 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wieliczka.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/238/2016

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WIELICZKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka, określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka  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,

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 urządzeń 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;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

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

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych, wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu.

2) Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie ich w odpowiednio 
przeznaczonych na ten cel pojemnikach lub obok pojemników, co dotyczy frakcji wyselekcjonowanych 
odpadów, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane w pojemnikach (np. 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
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3) Utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojemników służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych, w szczególności:

a) pojemniki winny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem 
zwierząt oraz opadami atmosferycznymi,

b) pojemniki winny być poddane co najmniej raz na kwartał dezynfekcji.

4) Zapewnienie łatwego, bezpiecznego oraz bezkolizyjnego dostępu przedsiębiorcy do pojemników oraz 
zgromadzonych odpadów, umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości, w dniu ich odbioru. Odpady 
winny być wystawione przy granicy nieruchomości w miejscu publicznie dostępnym.

5) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie ich do miejsc ich zbierania, w sposób 
opisany w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku terenów zabudowy wielolokalowej (zarządzanej przez np. Spółdzielnię Mieszkaniową, 
Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarząd Budynków Komunalnych itp.) właściciele dodatkowo zobowiązani są do:

1) posadowienia (w miarę możliwości) pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w 
zadaszonej altanie,

2) zapewnienia dogodnego dojazdu przedsiębiorcy do miejsca gromadzenia odpadów,

3) utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym i technicznym altan śmietnikowych, w szczególności 
poddania ich co najmniej raz na kwartał dezynfekcji,

4) utrzymywania porządku wewnątrz altan oraz na zewnątrz altan

3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadów ze zbiorników oczyszczalni 
ścieków, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

4. Zawarcie pisemnej umowy z przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
lub opróżnianie z osadów zbiorników oczyszczalni ścieków.

§ 3. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) Uprzątnięcia 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; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i nie utrudniający 
spływu wody do kanalizacji deszczowej.

§ 4. 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów poza myjniami w obrębie nieruchomości w sposób nie stwarzający uciążliwości 
dla otoczenia, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2. Dopuszcza się wykonywanie napraw poza warsztatami naprawczymi przez osoby fizyczne pojazdów, 
związanych z ich bieżącą eksploatacją (poza pracami blacharskimi, lakierniczymi, wymiany oleju), które mogą 
odbywać się w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia 
wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

§ 5. 

Zabrania się:
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1) Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych 
właścicieli.

2) Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach, 
lecz dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej spalanie na powierzchni suchego drewna (w tym 
suchych gałęzi) do celów rekreacyjnych, pod warunkiem niestwarzania uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich oraz nienaruszania odrębnych przepisów.

§ 6. 

Ustala się następujące zasady w zakresie zbierania odpadów komunalnych:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zmieszanych odpadów komunalnych,

2) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

3) szkła oraz opakowań ze szkła,

4) tworzywa sztucznego oraz opakowań z tworzyw sztucznych,

5) metali oraz opakowań z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.),

6) opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków),

7) odpadów wielkogabarytowych,

8) odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych,

9) zużytych opon,

10) odpadów biodegradowalnych, odpadów zielonych,

11) odzieży i tekstyliów oraz opakowań z tekstyliów,

12) przeterminowanych leków,

13) zużytych baterii i akumulatorów,

14) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

15) odpadów niebezpiecznych tj. opakowań zawierających resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowań po aerozolach oraz opakowań 
po środkach ochrony roślin.

2. Odpady określone w ust. 1 gromadzone są oraz odbierane lub przekazywane w sposób gwarantujący ich 
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) odpady te należy odbierać lub przekazywać z częstotliwością określoną w rozdziale 4,

2) o terminach odbioru z nieruchomości odpadów mieszkańcy będą informowani poprzez harmonogram 
dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę oraz poprzez stronę internetową 
www.eko.wieliczka.eu,

3) w przypadku dostarczania odpadów komunalnych we własnym zakresie przez mieszkańców do miejsc: aptek, 
punktów sprzedaży środków ochrony roślin, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp. 
mieszkańcy będą informowani o miejscach ich zbierania poprzez stronę internetową www.eko.wieliczka.eu.

3. Odpady zmieszane powstające na terenach zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w pojemnikach 
postawionych w miejscach gromadzenia odpadów wydzielonych przez właściciela nieruchomości, a na 
terenach zabudowy jednorodzinnej odpady te należy gromadzić w pojemnikach w miejscach gromadzenia 
odpadów.
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4. Odpady surowce wtórne (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i ich opakowania oraz opakowania 
wielomateriałowe), powstające na terenach zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w oznakowanych 
pojemnikach (kontenerach) postawionych w miejscach gromadzenia odpadów, a na terenach zabudowy 
jednorodzinnej odpady te należy gromadzić w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów. 
Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

5. Zasady postępowania z odpadami surowcami wtórnymi:

1) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i innych, które uległy zabrudzeniu, należy 
przed złożeniem do pojemnika lub worka umyć (pozbawić resztek substancji oraz wyrobów),

2) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie  zakręcić po 
zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość,

3) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do 
worka,

4) do pojemnika lub worka opisanego tworzywa sztuczne (plastik), kolor żółty należy wrzucać tworzywa 
sztuczne i opakowania z niego wykonane oraz opakowania wielomateriałowe - tetrapaki tj. puste, zgniecione 
opakowania po sokach, mleku oraz opakowania metalowe,

5) do pojemnika lub worka opisanego szkło, kolor biały należy również wrzucać szkło i opakowania z niego 
wykonane,

6) do pojemnika lub worka opisanego makulatura, kolor niebieski należy wrzucać papier i tekturę oraz 
opakowania z nich wykonane,

7) do pojemnika lub worka opisanego biodegradowalne, kolor brązowy należy wrzucać odpady ulegające 
biodegradacji.

6. Odpady wielkogabarytowe powstające na terenach zabudowy wielolokalowej należy gromadzić, w formie 
wystawki przy altanach śmietnikowych w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości, odpady 
wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem 
odbioru, a na terenach zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić, w formie wystawki w miejscach 
gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach. Odpady również można przekazywać we 
własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

7. Zużytą odzież i tekstylia należy przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.

8. Odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych - gruz budowlany, należy dostarczać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we własnym zakresie. Odpady budowlano - rozbiórkowe 
należy gromadzić w odpowiednim pojemniku, który właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio 
wcześniej odpłatnie i we własnym zakresie zamówić u podmiotu uprawnionego.

9. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów 
działkowych winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku. 
Odpady zielone również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Jednokrotnie w okresie jesiennym z terenu miasta w określonych harmonogramem 
terminach będzie zapewniony odbiór liści, trawy (Akcja Liść), które właściciel winien zgromadzić we własnym 
zakresie do worka foliowego.

10. Zużyte opony należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon - zakładów 
wulkanizacyjnych lub należy je przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.

11. Przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy   
Wieliczka (szczegółowy wykaz aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów zamieszczony będzie na stronie 
internetowej www.eko.wieliczka.eu). Odpady te można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
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12. Zużyte akumulatory z pojazdów samochodowych należy przekazywać, podczas zakupu nowych w 
placówkach handlowych lub w stacjach obsługi pojazdów lub do przedsiębiorców prowadzących działalność w 
zakresie zbierania tego rodzaju odpadów. Zużyte baterie i akumulatory (mało gabarytowe typu paluszki lub 
guzikowe) należy przekazywać do:

1) placówek handlowych (o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 prowadzących sprzedaż takich produktów i 
zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych), lub

2) placówek oświatowych, a dostarczanych przez uczniów, zbieranych w pojemniku oznakowanym, albo

3) odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

1) należy przekazywać podczas zakupu nowego sprzętu w placówkach handlowych w ilości i rodzaju 
odpowiadającemu zakupowi nowego, lub

2) we własnym zakresie przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego 
rodzaju odpadów, których wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowe www.eko.wieliczka.eu, lub

3) na terenach zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w formie wystawki przy altanach śmietnikowych lub 
w miejscach gromadzenia odpadów wydzielonych przez właściciela nieruchomości w określonych 
harmonogramem terminach, a na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady te należy gromadzić w formie 
wystawki w miejscach gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach, albo

4) odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

14. Odpady niebezpieczne (tj. opakowania zawierające resztki bądź przeterminowane farby, lakiery, 
rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, benzyny) należy przekazywać 
we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady niebezpieczne 
(opakowania po środkach ochrony roślin) należy przekazywać do placówek handlowych prowadzących 
sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych).

§ 7. 

1. Właściciele nieruchomości, na terenie których odbywają się imprezy o charakterze publicznym zobowiązani są 
do:

1) wyposażenia terenu, na którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów 
wraz z odpowiednią ilością szaletów i zapewnienia odbioru odpadów oraz nieczystości ciekłych zgodnie z 
wymogami Regulaminu,

2) uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

2. Właściciele nieruchomości, na terenie których odbywają się okresowe sprzedaże produktów (np. handel 
zniczami, kwiatami) zobowiązani są do wyposażenia terenu, na którym odbywa się sprzedaż w odpowiednią 
ilość pojemników do gromadzenia odpadów i zapewnienia odbioru zgodnie z wymogami Regulaminu.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i utrzymania w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 

1. Do zbierania odpadów zmieszanych na nieruchomościach, przeznaczone są pojemniki o pojemności 120 i 240 l 
oraz kontenery o pojemności 1100 i 2200 l spełniające wymagania Polskich Norm oraz worki foliowe (o 
pojemności od 90 l do 160 l).

2. Dopuszcza się pozostawienie istniejących pojemników na odpady innych niż wymienione w pkt 1 do czasu ich 
zużycia. Pojemniki muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.
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3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności: chodnikach, parkach, placach, 
przystankach odpady zmieszane gromadzone są w koszach ulicznych o pojemności od 10 l do 100 l.

4. Do gromadzenia surowców wtórnych w zabudowie wielolokalowej służą kontenery o pojemności od 1100 l do 
7000 l, a dla mieszkańców zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - worki o pojemności od 90 l do 160 l.  
Oznakowanie wskazuje na rodzaj gromadzonych w nich segregowanych odpadów.

5. Do gromadzenia odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych służą kontenery o pojemności od 2200 l 
do 10000 l.

6. Do gromadzenia odpadów zielonych służą worki foliowe o pojemności 120 l.

7. Do gromadzenia przeterminowanych lekarstw służą pojemniki oznakowane, rozstawione w aptekach.

8. Do gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych służą oznakowane pojemniki rozstawione 
w placówkach handlowych, placówkach oświatowych oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

9. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych - opakowania po środkach ochrony roślin służą oznakowane 
pojemniki rozstawione w placówkach handlowych.

§ 9. 

1. Podstawą  obliczania ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu danej nieruchomości   zamieszkałych 
służą wskaźniki nagromadzenia odpadów – normy określające minimalną ilość i pojemność pojemników 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w zależności od funkcji obiektów z zastrzeżeniem ust.3:

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje 1-3 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l,

b) po jednym worku o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów 
odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne - metal, szkło, odpady zielone ulegające 
biodegradacji,

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje 4-6 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

b) po dwa worki o pojemności od 90 l do160 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w 
sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne - metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) jak w pkt 2 a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 3 osoby,

b) jak w pkt 2 b) oraz dodatkowo jeden worek o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią 
frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 3 osoby,

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

1) dla szkół, przedszkoli i budynków użyteczności publicznej - 3 l na każdego ucznia i pracownika, jednak co 
najmniej jeden pojemnik 120 l,

2) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o 
pojemności 120 l na lokal,

3) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o 
pojemności 120 l na każdy punkt,

4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l,

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 
socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdą rozpoczęta dziesiątkę pracowników,
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7) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów itp.- 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 l,

8) dla ogródków działkowych – 20 l na 1 działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, poza 
tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 l na 1 działkę.

9) dla pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – 50 l na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal.

3. Podstawę obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu danej nieruchomości 
stanowić może również rzeczywista ilość odpadów, o ile jest większa niż ustalona w ust. 1.

4. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w ust.2 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, 
wytwarzane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

5. W przypadku nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność handlowo-usługowa spożywcza lub 
gastronomiczna należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, w 
widocznym, dostępnym miejscu, a przypadku punktów prowadzonych poza lokalami ustawić dostateczną 
liczbę koszy na odpady, przy miejscu sprzedaży, w widocznym, dostępnym miejscu.

§ 10. 

Liczba koszy ulicznych jest uzależniona od potrzeb wynikających ze stopnia natężenia ruchu pieszego. Kosze 
winny być ustawione w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.

§ 11. 

Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji 
sanitarnej, są zobowiązani do dostosowania wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób, by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez 
dopuszczenia do przepełnienia, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków do dostosowania jej wielkości 
do liczby osób wyżej określonych, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków określonego w 
przepisach odrębnych.

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 

1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenów 
nieruchomości:

1) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie

2) dla budynków wielolokalowych –  dwa razy w tygodniu,

3) dla żłobków, przedszkoli, szkół - dwa razy w miesiącu,

4) dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

5) dla lokali gastronomicznych - raz w tygodniu,

6) dla lokali handlowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

7) dla hoteli i innych obiektów noclegowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

8) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

9) dla ogrodów działkowych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

10) z koszy ulicznych - codziennie,

11) z targowiska - codziennie.

Id: 8B07CB5F-D175-4A71-AC02-C8C56C24D131. Podpisany Strona 8 z 12



2. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych i gastronomicznych prowadzących działalność poza 
budynkami i lokalami wprowadza się obowiązek codziennego przekazywania odpadów komunalnych do 
wskazanego pojemnika na odpady zmieszane oraz do najbliższych pojemników na odpady gromadzone 
selektywnie.

3. Odpady - surowce wtórne na terenach:

1) budownictwa jednorodzinnego gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości jeden raz w 
miesiącu,

2) budownictwa wielolokalowego gromadzone w pojemnikach, będą odbierane z terenów nieruchomości nie 
rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

3) z pozostałych terenów nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenach:

1) budownictwa jednorodzinnego będą odbierane z terenów nieruchomości dwa razy do roku na wiosnę oraz w 
jesieni,

2) budownictwa wielolokalowego będą odbierane z terenów nieruchomości jeden raz w miesiącu,

3) poza odpadami zawierającymi odpady niebezpieczne z pozostałych terenów dwa razy do roku.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane w miarę potrzeb, według zgłoszeń właścicieli nieruchomości.

6. Odpady zielone - liście itp. (Akcja liść) z terenu miasta będą odbierane jeden raz w roku, w IV kw. do worków 
foliowych o pojemności nie większej niż 120l.

7. Przeterminowane leki będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności od zapełniania się pojemników w 
aptekach.

8. Odpady niebezpieczne - opakowania po środkach ochrony roślin będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności 
od zapełniania się pojemników w punktach sprzedaży.

§ 13. 

1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik na nieczystości ciekłe są zobowiązani do zapewnienia 
usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z taką częstotliwością, aby nie powodować 
przepełnienia zbiorników. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać 
ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do miejskiej sieci 
wodociągowej - ilości zużytej wody, określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do 
zapewnienia usuwania szlamów ze zbiorników z częstotliwością zgodnie z instrukcją eksploatacyjną 
oczyszczalni.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych gromadzących nieczystości 
ciekłe oraz opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków:

1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się 
na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy opróżniającego zbiorniki 
bezodpływowe, z którym podpisał umowę.

2) Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych wynika z łącznej pojemności 
zbiorników oraz ilości zużytej wody. Częstotliwość opróżniania osadów ze zbiorników oczyszczalni 
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 

Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz odpady pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania odebrane z terenu Gminy Wieliczka przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać 
do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie gospodarki odpadami 
województwa małopolskiego, w ramach regionu zachodniego oraz na zasadach określonych w planie.

§ 15. 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych winno być realizowane w sposób:

1) zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji,

2) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych,

3) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16. 

Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązane są do:

1) sprawowania właściwej opieki nad nimi, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości 
dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru,

2) wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne lub 
ich mieszańców zagrażających otoczeniu dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w 
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje całkowitą 
kontrolę nad jego zachowaniem,

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, w 
szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na 
chodnikach, ulicach, trawnikach itp,

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa, a w przypadku gadów, płazów i 
owadów zabezpieczenia pomieszczeń przed ich wydostaniem się na zewnątrz.

Rozdział 7.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 

1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w osiedlu Śródmieście.

2. Na pozostałym obszarze na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielolokalowej,

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielolokalowej

3) na których usytuowanane są budynki użyteczności publicznej,

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 19. 

1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:
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1) posiadania budynku gospodarskiego przeznaczonego do hodowli zwierząt, teren nieruchomości, na którym 
znajduje się hodowla, powinien być utrzymywany w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym oraz 
ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na nieruchomości sąsiednie,

2) gromadzenia i usuwania wytworzonych podczas prowadzenia hodowli nieczystości stałych i ciekłych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodując przy tym zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych,

3) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
oraz pełnienia nad nimi stałego dozoru.

2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych 
lub rekreacyjnych jest zobowiązany do niezwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach 
oraz do przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do 
roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

3. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w 
taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 
sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 20. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku pojawienia 
się gryzoni na tej nieruchomości.

2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku dotyczy terenów altan śmietnikowych, korytarzy 
piwnicznych, budynków wielolokalowych, węzłów ciepłowniczych, obiektów i magazynów 
wykorzystywanych do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych, 
obiektów oczyszczalni ścieków, punktów przeładunkowych odpadów komunalnych.

3. Ustala się terminy obowiązkowej deratyzacji:

a) wiosenny – marzec/kwiecień,

b) jesienny- październik/listopad.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 87), konieczne
jest podjęcie nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czytsości i porządku na terenie Gminy
Wieliczka. Dotychczasowa uchwała zachowuje moc nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
wskazanej ustawy zmieniającej.

Treść uchwały została przygotowana zgodnie z art. 4 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
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