
Uchwała Nr XLI/276/22 

Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

z dnia 19 sierpnia 2022r. 

 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                        

w Proszowicach Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala, co następuje: 
 

§  1.   

 Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Brzesko, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§  2.   

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

 

§  3. 

Traci moc Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019r. 

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko, oraz 

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: 

zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko, oraz 

Uchwała Nr XXII/161/20 Rady Miejskiej Nowe  Brzesko z dnia 30 października 2020r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe 

Brzesko.  

 

§  4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Załącznik do Uchwały Nr………. 



        Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

        z dnia……………...r. 
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czystości i porządku 
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Rozdział 1 



Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe 

Brzesko. 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

§ 2. 

 l. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan 

sanitarno-higieniczny na terenie nieruchomości poprzez: 

 

 l) Prowadzenie na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

i przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom 

prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko  lub do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK).  

2) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich 

uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

3) Uprzątanie niezwłocznie po opadach śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń, w tym liści, 

z powierzchni z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości 

służących do użytku publicznego - dróg, chodników, dojść do budynków, garaży oraz miejsc 

zbierania odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie 

utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, 

z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji. Nieusunięty lód 

w ciągach komunikacyjnych służących do użytku publicznego należy posypać piaskiem lub 

innym dopuszczalnym środkiem, w celu likwidowania śliskości.  

4) Niezwłoczne usuwanie z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu, z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego, stanowiących zagrożenie dla przechodniów. 

2. Odpady komunalne gromadzi się w sposób zapewniający spełnienie wymogów sanitarnych, 

ochrony środowiska oraz w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi. 

                                                                     

 

§3 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów:  

1)  papieru, 

2)  metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

3)  szkła,  

4) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

5)  zużytych baterii i akumulatorów,  

6)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

7)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

8)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,  

9)  zużytych opon,  



10) bioodpady, 

11)  popiołu,  

12)  tekstyliów i odzieży, 

13)  odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek. 

 

2. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest w następujących formach: 

1).  zbieranie na terenie nieruchomości, w  workach, z których będą odbierane odpady 

następujących frakcji:  

a). papieru, 

b). metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

c). szkła,  

d). popiół i żużel z palenisk domowych,   

e).bioodpady 

2). zbieranie przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji 

odpadów: 

a) przeterminowanych leków i chemikaliów,  

b) zużytych baterii i akumulatorów,  

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

d)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych : w ilości nie przekraczającej  na nieruchomość 

w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” (np. krzesło, szafka 

nocna). 

e) zużytych opon, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5 tony 

w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy. Zużytych opon 

powstałych w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy. 

f) bioodpadów 

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie 

przekraczającej 200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy, 

 h) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,  

i) metale, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

j) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury, 

k)  tekstyliów i odzieży,  

l)  popiół,  

ł) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek. 

 



3). zbieranie poszczególnych frakcji odpadów tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, może się również odbywać w formie tak 

zwanej wystawki przydomowej.  

 

§ 4. 

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu 

łącznie następujących warunków: 

1) mycie dotyczy tylko nadwozia pojazdu,  

2) nie zanieczyszcza się środowiska i odprowadza się powstające ścieki do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,  

3) dokonuje się tych czynności przy użyciu środków ulegających biodegradacji,  

4)  mycie nie odbywa się w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego. 

 2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami, jeżeli naprawy te 

mogą powodować zagrożenie dla środowiska lub stanowiących uciążliwość dla sąsiadów. 

                                                                

§5 

1. Zakazuje się: 

1) mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz 

różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą,   

2.) umieszczać w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

2. Obowiązek  prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli w odebranych od właścicieli 

nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się inne odpady, niż te na które przeznaczony jest 

odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.  

3.Właściciele  nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych 

na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach i workach.  

     4. Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej nie 

będą odbierane w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie będą 

przyjmowane do punktów selektywnej zbiórki odpadów. 

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,  

zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez burmistrza. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

 

§ 6. 

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych oraz 

na drogach publicznych:  

1) kosze uliczne o pojemności od 20 (litrów) L do 80 L;   

2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 L do1100 L;  

3) kontenery o pojemności od 5 500 L do 10 000 L; 

 4) worki z folii LDPE o rozmiarach od 60 L do 120 L.  

 

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się na następujących zasadach:  

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury zbiera się w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem, 

„Papier”,  

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w  workach koloru 

zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,  

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe zbiera się w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale 

i tworzywa sztuczne”,  

4) bioodpady zbiera się w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,  

5) żużle i popioły z palenisk domowych i kotłów C.O. opalanych drewnem, papierem, 

węglem itp. zbiera się w workach oznaczonych napisem „Popiół”. 

3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane są w pojemnikach lub workach 

koloru czarnego. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników oraz miejsc 

gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym i sanitarnym poprzez dokonywanie 

okresowych przeglądów, konserwacji i dezynfekcji oraz wymiany w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.  

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie  

porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia. 

 6. Pojemniki/worki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu 

wyznaczonym, na równej powierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników 

właściciel nieruchomości winien utrzymać w należytej czystości 



7. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych winny spełniać wymagania 

Polskich Norm zapewniając bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym prawidłową 

obsługę przy opróżnianiu. 

 

§ 7. 

 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych:  

1) nie więcej niż cztery osoby - o pojemności 120 L, 

2) powyżej 4 osób i nie więcej niż 8 osób - o pojemności 240 L,  

3) powyżej 8 osób - o pojemności 240 L + 120 L na każde kolejne 4 osoby.  

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych, 

minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie 

nieruchomości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, papieru, szkła, metali, 

w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

1) nie więcej niż 3 osoby - o pojemności 60 L,  

2) powyżej 3 osób i nie więcej niż 6 osób - o pojemności 120 L  

3) powyżej 6 osób o pojemności 120 L + 60 L na każde kolejne 3 osoby. 

 

 

§ 8. 

 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego 

pojemnika korzysta:  

1) nie więcej niż 13 osób - o pojemności 240 L,  

2) powyżej 13 osób i nie więcej niż 26 osób - o pojemności 2 x 240 L  

3) powyżej 26 osób - o pojemności 2 x 240 L + 15 L na każdą dodatkowa osobę. 

 2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego 

zbierania na terenie nieruchomości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych: szkła, 

papieru, tworzyw sztucznych, w tym opakowań wielomateriałowych i metalu, jeżeli z takich 

pojemników korzysta:  

1) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 26 osoby - o pojemności 240 L, 

 2) powyżej 26 osób i nie więcej niż 52 osoby - o pojemności 2 x 240 L,  

3) powyżej 52 osób - o pojemności 2 x 240 L + 10 L na każdą następną osobę.  

 

§ 9. 

 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 



komunalne należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące 

normy: 

 1) dla żłobków, przedszkoli, szkół – 2 l na każdego ucznia i pracownika, ale nie mniej niż 

1 pojemnik o minimalnej pojemności 120 L,  

2) dla lokali gastronomicznych - 10 L na jedno miejsce konsumpcyjne, ale nie mniej niż 

1 pojemnik o minimalnej pojemności 120 L,  

3) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności 

publicznej, banków, obiektów biurowych, aptek, przychodni – minimum 10 L na 1 

zatrudnionego pracownika, ale nie mniej niż 1 pojemnik o minimalnej o pojemności 120 L,  

4) obiektów hotelowych, pensjonatów, i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania – 20 

L tygodniowo na jedno łóżko, 

2. Minimalną pojemność pojemników lub worków na poszczególne frakcje odpadów 

zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, 

uwzględniając następujące normy: 

 1) dla żłobków, przedszkoli, szkół – 2 l na każdego ucznia i pracownika, ale nie mniej niż 

1 pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 120 L,  

2) dla lokali gastronomicznych - 10 L na jedno miejsce konsumpcyjne, ale nie mniej niż 

1 pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 120 L,  

3) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności 

publicznej, banków, aptek, przychodni – minimum 10 L na 1 zatrudnionego pracownika, ale 

nie mniej niż 1 pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 120 L,  

3. Tereny przeznaczone do użytku publicznego w tym drogi publiczne wyposażone są 

w kosze uliczne do zbierania odpadów według następujących kryteriów:  

1) kosze uliczne o pojemności od 20 L,  

2) odległość pomiędzy koszami powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszego 

jednak nie powinna przekraczać 1000 metrów,  

3) na przystankach komunikacji publicznej, kosze należy lokalizować przy wiacie 

a przypadku jej braku w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

 

 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 10. 

1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego                       

1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi należy pozbywać się z częstotliwością 

zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku:  

-nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień-październik- we wszystkich 

miejscowościach,  



-w miesiącach listopad-marzec- dwa razy w miesiącu w mieście Nowe Brzesko, 

w pozostałych miejscowościach raz w miesiącu. 

2) odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi należy pozbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku 

odpadów komunalnych wytwarzanych sezonowo w miesiącach wytwarzania nie rzadziej niż 

raz na miesiąc,  

3) zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych 

zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy pozbywać się z częstotliwością 

zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku nie rzadziej niż raz na tydzień, 

 4) odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

 5) zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne należy pozbywać się z częstotliwością zapewniającą stałe 

utrzymanie czystości i porządku, nie rzadziej niż raz w miesiącu,  

6) odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady 

komunalne należy pozbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

 7) zmieszanych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

należy pozbywać się z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, 

nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie,  

8) segregowanych odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy 

pozbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

2. Przeterminowane leki mogą być dostarczane przez właścicieli do wyznaczonych aptek.  

3. Sprzęt oświetleniowy oraz zużyte baterie i akumulatory mogą być dostarczane do punktów 

sprzedaży lub zbiorczych punktów gromadzenia.  

4. Odzież i tekstylia mogą być dostarczane do pojemników do gromadzenia odzieży 

ustawionych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nowe 

Brzeska zapewnia przyjmowanie: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

2) zużytych baterii i akumulatorów, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

4)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych : w ilości nie przekraczającej  na 

nieruchomość w roku kalendarzowym 4 szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 12 szt. „małych” 

(np. krzesło, szafka nocna). 

    5) zużytych opon, opony mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów osobowych o masie do 3,5     

tony w ilości nie przekraczającej 4 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy. Zużytych opon 

powstałych w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej, usługowej oraz w gospodarstwach rolnych nie odbieramy. 

 6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych  w ilości nie 

przekraczającej 200 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy, 

 8) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 



9) odpady tworzyw sztucznych, metalu  w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

10) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, 

11)  tekstyliów i odzieży, 

12)  popiół, 

13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwa 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek. 

7. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy z parków, przystanków następuje 

z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, nie rzadziej niż dwa 

razy w tygodniu. 

8.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez 

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 

przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 

nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 

wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie gminy. Pozbywanie się ww. nieczystości następuje 

z częstotliwością i w sposób, który gwarantuje, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika na skutek 

jego przepełnienia, jak również zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych. 

9.  Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 

musi być zgodna z normami ich eksploatacji. 

10.  Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami 

zlewnymi, do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią oraz indywidualnego 

opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości. 

 

§ 11 

1. Bioodpady  stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone w kompostowniku na 

terenie nieruchomości. 

2. Lokalizacja kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości powinna spełniać 

wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1065). 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się 

w szczególności poprzez: 

a) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 

zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw 

kompostu. 



c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się       

w dołach. 

5. Kompostowaniu podlegają bioodpady nadające się na kompostownik: miękkie części 

uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, 

spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, resztki produktów mleczarskich, stary 

chleb, fusy po herbacie i kawie, skorupki od jajek. 

6. Kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, odchody zwierzęce, tkaniny, 

materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papier, papierosy, materiały 

i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki 

organiczne, resztki roślin porażone chorobami. 

7. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości 

do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko– informacja zaznaczona w składanej 

deklaracji. 

 

 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 12. 

1. Właściciele nieruchomości winni są podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:  

1) używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,  

2) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,  

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,  

4) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed 

wrzuceniem do pojemnika,  

5) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na 

odzież. 

 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

§ 13. 

1. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta mogą być wprowadzane tylko na 

uwięzi. Zwolnienie zwierzęcia z uwięzi jest dozwolone tylko w miejscach mało 

uczęszczanych i pod warunkiem, że ma kaganiec, a właściciel, opiekun ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

 2. Psy ras uznanych za agresywne mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu 

przez osoby gwarantujące pełną kontrolę nad psem. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, 

w tym agresywnego psa, zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości, na której zwierzę 

jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości w urządzenie służące do 



przywołania właściciela nieruchomości, w widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną 

informacją o utrzymaniu zwierzęcia agresywnego na terenie nieruchomości.  

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do usunięcia spowodowanych przez nie 

zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego, takich jak chodniki, zieleńce itp.  

 

 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej  
 

§ 14 

1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może 

powodować uciążliwości dla sąsiadów i otoczenia.  

2. Powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane 

w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami odrębnych przepisów i nie 

będą powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

 

Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

 

§ 15. 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

1. Na terenie Gminy Nowe Brzesko przeprowadza się obowiązkową deratyzację dwa razy 

w roku: 

a) w okresie kwiecień - maj, 

b) w okresie październik - listopad, 

c) każdorazowo w momencie wystąpienia potrzeby deratyzacji 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie Gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty ze 

szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, studni, urządzeń kanalizacji sanitarnej. 

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

4. W przypadku stwierdzenia na terenie nieruchomości istnienia szkodników sanitarnych, 

takich jak: myszy, szczury, osy, szerszenie i inne, właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

do podjęcia działań w celu ich likwidacji. 

 

 


