
 

 

UCHWAŁA NR XIX/313/2016 

RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu 

– Rada Miejska w Olkuszu 

uchwala, co następuje: 

1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz 

w następującym brzmieniu: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY 
OLKUSZ 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

§ 2. Regulamin jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Olkusz, co 

oznacza, iż wiąże on zarówno mieszkańców, właścicieli nieruchomości jak i wszystkie osoby przebywające 

czasowo na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) pojemnikach – należy przez to rozumieć także kontenery oraz worki, 

2) koszach ulicznych – należy przez to rozumieć urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych ustawione 

w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, w pasie drogowym oraz na innych 

terenach użytku publicznego, 

3) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć przedsiębiorców działających na terenie Miasta i Gminy 

Olkusz, posiadających aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości lub posiadających aktualne zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

4) punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć  zlokalizowany na terenie gminy specjalnie 

w tym celu przygotowany obiekt, w którym mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady z 

gospodarstw domowych. 
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Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania na jej terenie czystości i porządku, zgodnie z 

postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i sposobu pozbywania 

się odpadów komunalnych w zabudowie mieszkaniowej: 

1) Prowadzenie selektywnego zbierania w pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism itd.), 

b) tworzywa sztucznego, w tym opakowań, 

c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, 

d) metalu, w tym opakowań, 

e) opakowań wielomateriałowych, 

f) biodegradowalnych, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów 

zielonych z ogrodów i parków.   Odpady te należy przekazać jednostce wywozowej lub można również 

we własnym zakresie dostarczać  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do 

pojemnika. 

3) Prowadząc selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie 

zagrodowej i jednorodzinnej (przez co rozumie się także  budynki,  w których zamieszkuje nie więcej niż 30 

osób) właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika stosując się do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz zasad współżycia 

społecznego. 

4) Właściciel nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji we własnym 

kompostowniku winien wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych potrzeb, w  sposób nie powodujący 

uciążliwości dla otoczenia. 

5) Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych 

leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i 

innych odpadów niebezpiecznych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano – 

rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, tekstyliów jest  obowiązkowe we 

wszystkich rodzajach zabudowy mieszkaniowej. 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, tekstylia zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie 

nieruchomości, w sposób umożliwiający łatwy dostęp jednostce wywozowej, 

b) odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, z prac prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w 

pojemnikach wynajętych od jednostki wywozowej, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, 

c) odpady niebezpieczne (w tym: przeterminowane leki, chemikalia, itp.) wydzielone z  odpadów 

komunalnych winny być gromadzone w oddzielnych pojemnikach, odpowiednio zabezpieczone, 

uniemożliwiając dostęp osób trzecich, 

d) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach 

zlokalizowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego ( www.umig.olkusz.pl). W/w odpady należy przekazać jednostce 

wywozowej lub we własnym zakresie dostarczać  do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych w ust. 1: 

1) w obiektach użyteczności publicznej, 

2) w budynkach zamieszkania zbiorowego, 
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3) w ogrodach działkowych, 

4) na cmentarzach, 

5) przez prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli odpady powstały w związku z prowadzeniem tej 

działalności, winno odbywać się wg. powyższych zasad zbierania (w tym kompostowania) odpadów. Odpady 

te należy przekazać jednostce wywozowej na podstawie zawartej umowy. 

§ 6. Na terenie Miasta i Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i 

nieopakowaniowej: 

- opakowań z zawartością, np.  żywnością, wapnem, cementem, 

- kalki technicznej, 

- odpadów higienicznych, 

- tapet. 

2) Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego 

i nieopakowaniowego: 

- ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

- luster, 

- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

- szyb samochodowych, 

- żarówek, świetlówek. 

3) Umieszczania w pojemnikach do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metali, w tym opakowaniowych 

oraz opakowań wielomateriałowych: 

- opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

- opakowań po aerozolach, 

- opakowań po środkach chwasto  i owadobójczych, 

- styropianu, 

- sprzętu AGD, zabawek elektronicznych, 

- metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą. 

4) Gromadzenia w przydomowych kompostownikach oraz pojemnikach przeznaczonych do selektywnej 

zbiórki odpadów ulegających biodegradacji: 

- odpadów innych aniżeli odpady biodegradowalne, 

- mięsa, wędlin, kości, odchodów zwierzęcych, 

- lakierowanego drewna. 

5) Gromadzenia w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odpadów selektywnie 

zbieranych, ziemi, kamieni, śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, 

żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, 

lakierów i innych odpadów niebezpiecznych. 

6) Spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach 

nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających substancji 

niebezpiecznych, papieru i tektury; dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu, suszu ogrodowego 

i gałęzi – przy zachowaniu przepisów p.poż. oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. 
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§ 7. 1. Właściciele nieruchomości winni uprzątać niezwłocznie po opadach błoto, śnieg, lód oraz inne 

zanieczyszczenia z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym chodników, w sposób 

niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów; uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy 

umieścić  na skraju chodnika, tak by mogły je uprzątnąć służby publiczne. 

2. Zabrania się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia śniegu i lodu. 

§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest możliwe wyłącznie w miejscach dozwolonych, 

a więc: 

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające nieczystości 

ciekłe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych.  W szczególności nie mogą być one odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi, 

albo na nieruchomości sąsiednie, 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i  specjalnie 

oznaczonych stosowną tablicą (np. na terenie osiedli mieszkaniowych), 

3) przy myciu pojazdów samochodowych poza myjniami zakazuje się stosowania detergentów, szamponów i 

innych środków chemicznych. 

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych typu: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, 

uzupełnianie płynów, regulacje poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone tylko 

wtedy, gdy nie są uciążliwe dla sąsiadów i nie powodują zanieczyszczenia środowiska. 

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

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

.  

§ 9. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania  odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) Pojemniki powinny : 

a) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących 

odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów, 

b) spełniać wymagania Polskich Norm, 

c) być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2) Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

a) pojemniki o pojemności od 120 l do 3500 l, 

b) kontenery o pojemności od 5 m3 do 10 m3, 

c) worki o pojemności 120 l, 

d) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l. 

3) Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki o ujednoliconych kolorach: 

a) zielony – szkło i opakowania szklane, 

b) niebieski – papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

c) żółty – tworzywa sztuczne, w tym opakowaniowe, drobny metal i opakowania z metalu oraz  opakowania 

wielomateriałowe, 

d) brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także 

odpady zielone, 

e) worek bezbarwny przeźroczysty - pozostałe drobne odpady selektywnie zbierane (określone w §  5 ust. 1 

pkt 5); 
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4) Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) na terenie zabudowy jednorodzinnej: 

- 120 l dla 1– 4 osób, 

- 240 l dla 5 – 15 osób, 

- 1100 l dla 16 – 30 osób, 

b) na terenie zabudowy wielorodzinnej: 

- 1100 l na 100 osób, 

c) na terenie pozostałych nieruchomości, takich jak np. obiekty użyteczności publicznej, budynki 

zamieszkania zbiorowego, działalność gospodarcza, ogrody działkowe, cmentarze, itp. – właściciele 

nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, tj. 

nie mniej niż: 

- 110 l dla obiektów  o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 m2, 

- 240 l dla obiektów  o powierzchni całkowitej od 31 – 100 m2, 

- 1100 l obiektów  o powierzchni całkowitej powyżej 100 m2. 

5) Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

segregowanych odpadów komunalnych; na każdą frakcję: 

a) na terenie zabudowy jednorodzinnej – 120 l, 

b) na terenie zabudowy wielorodzinnej: 

- 1100 l na 700 osób, 

c) na terenie pozostałych nieruchomości, takich jak np. obiekty użyteczności publicznej, budynki 

zamieszkania zbiorowego, działalność gospodarcza, ogrody działkowe, cmentarze, itp. – właściciele 

nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, tj. 

nie mniej niż: 

- 60 l na każdą frakcję. 

6) Kosze uliczne winny być rozmieszczone na chodnikach przy drogach publicznych, w parkach oraz innych 

terenach użytku publicznego, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i  terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane – 1 raz na dwa tygodnie 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, odpady wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale  – 1 raz 

na miesiąc, 

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady 

zielone: 

- 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, 

- 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do marca. 

d) pozostałe zbierane selektywnie –  2 razy w roku; 

2) Z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane – 2 razy w tygodniu; 
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b) zbierane selektywnie papier i tektura, odpady wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale  – 1 raz 

na dwa tygodnie; 

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji a także odpady 

zielone: 

- 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, 

- 1 raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca. 

d) pozostałe zbierane selektywnie – 2 razy w roku; 

3) Z obiektów użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, ogrodów działkowych, 

cmentarzy, od prowadzących działalność gospodarczą - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

4) W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej – 

odpady z nieruchomości odbierane są na zasadach dotyczących nieruchomości zamieszkałych, w  ramach 

ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Kosze uliczne opróżniane są na bieżąco w sposób zapewniający ich nieprzepełnianie. 

6) Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić 

nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników. 

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych: 

1) Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej bezzwłocznie od dnia przekazania jej do eksploatacji, 

przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową 

oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

2) Przy braku sieci kanalizacyjnej dopuszcza się gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają 

takie rozwiązanie; 

3) Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał  stosowną 

umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie dwóch dni roboczych od jego złożenia. 

4) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości 

ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości co najmniej raz na kwartał. 

5) Zbiorniki bezodpływowe winny być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

6) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z  ich 

instrukcji eksploatacji; jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

7) W przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej właściciel nieruchomości winien oddzielnie 

gromadzić nieczystości ciekłe w postaci ścieków bytowych oraz gnojówkę i gnojowicę,  które należy 

wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. 1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane z terenu Miasta i Gminy Olkusz, należy 

przekazywać do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wyznaczonych dla Regionu 

Zachodniego gospodarki odpadami, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 

2. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia powstawania 

odpadów. 
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Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego  użytku 

.  

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania wszelkich środków ostrożności 

i  bezpieczeństwa, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

§ 14. Do obowiązków (o których nie stanowią oddzielne przepisy) osób utrzymujących zwierzęta domowe 

należy: 

1. W odniesieniu do psów: 

a) na terenie publicznym każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość 

psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami wynosi ponad 30 cm, 

b) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie psów w wieku powyżej trzech miesięcy i  okazywanie, na 

żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych i straży miejskiej zaświadczenia o 

przeprowadzonym szczepieniu, 

c) uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z  treścią 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003  roku w sprawie 

wykazu ras uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687), 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych 

dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., chyba że regulamin nieruchomości stanowi inaczej; 

postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, itp., 

chyba że regulamin nieruchomości stanowi inaczej, 

d) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji gdy właściciel ma 

możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne, 

e) zwalnianie psów ze smyczy może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona   w 

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczających samowolny dostęp osób trzecich, 

odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

f) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w  obiektach i na innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 

parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu 

rozkładowi torbach mogą być deponowane w  komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; 

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, 

g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy. 

4. Postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 

domowych. 

§ 15. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Olkuszu. 

Rozdział 7. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej. 

§ 16. 1. Zabrania się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach, nie 

przewidzianych do tego celu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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2. Na terenach przewidzianych do tego celu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

a) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

Prawo budowlane, 

b) Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem winny być  ograniczone do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 2 zobowiązani są 

przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto: 

a) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, weterynaryjnych, ochrony zwierząt i ochrony 

środowiska, 

b) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości gromadzić i usuwać zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, tak aby nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

c) zapewnić zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, 

d) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 3 m od granicy nieruchomości w taki sposób, 

aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

4. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 

przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach. 

Rozdział 8. 
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 17. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

1) Zobowiązuje się wszystkich właścicieli, administratorów, zarządców i najemców budynków mieszkalnych, 

użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na 

terenie Miasta i Gminy Olkusz do przeprowadzania na ich terenie deratyzacji w  każdym przypadku 

wystąpienia zaszczurzenia. 

2) Przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz odbywa się w okresach - 

wiosennym i jesiennym każdego roku na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

wydanego w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu oraz 

każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu. 

3) Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących 

przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach. 

4) Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz w miejscach składowania odpadów komunalnych. 

Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem: „Uwaga trucizna”. Przez cały okres 

przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środka 

zwalczającego gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W 

przypadku inwazji gryzoni należy się bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

5) Właściciele nieruchomości umożliwiają przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań 

deratyzacyjnych. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 18. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, bieżące prowadzenie 

kontroli i egzekwowanie jego postanowień sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz poprzez działania 

strażników Straży Miejskiej w Olkuszu. 

2. Traci moc Uchwała Nr XXI/300/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 
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3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz. 

 

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

od dnia 1 sierpnia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Jan Kucharzyk 
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