
Za cznik nr 1
do Uchwa y nr XXIV/146/2012
Rady Gminy Tymbark
z dnia 12 grudnia 2012 roku

ROZDZIA  1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Okre la si  szczegó owe zasady utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy Tymbark,
w szczególno ci dotycz ce:
1. Wymaga  w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci

obejmuj cych:
1)  prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania nast puj cych frakcji odpadów

komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),
metalu, tworzywa sztucznego, szk a i odpadów opakowaniowych ze szk a, opakowa
wielomateria owych;

2)   prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegaj cych
biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegaj cych biodegradacji, a tak e
odpadów zielonych z ogrodów i parków;

3)  prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstaj cych w gospodarstwach
domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe itd.), zu ytych baterii i akumulatorów, zu ytego sprz tu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zu ytych opon, tekstyliów oraz
powstaj cych w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowa  po rodkach ochrony
ro lin;

4) uprz tanie b ota, niegu, lodu i innych zanieczyszcze  z cz ci nieruchomo ci
cych do u ytku publicznego;

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

2. rodzaju i minimalnej pojemno ci pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomo ci oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz dkowym i technicznym, przy uwzgl dnieniu:
1) redniej ilo ci odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach  domowych

   w innych ród ach;
2) liczby osób korzystaj cych z tych pojemników;

3. cz stotliwo ci i sposobu pozbywania si  odpadów komunalnych i nieczysto ci ciek ych
z terenu nieruchomo ci oraz z terenów przeznaczonych do u ytku publicznego;

4. innych wymaga  wynikaj cych z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. obowi zków osób utrzymuj cych zwierz ta domowe, maj cych na celu ochron  przed

zagro eniem lub uci liwo ci  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u ytku;

6. wymaga  utrzymywania zwierz t gospodarskich na terenach wy czonych z produkcji
rolniczej, w tym tak e zakazu ich utrzymywania na okre lonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomo ciach;

7. wyznaczania obszarów podlegaj cych obowi zkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

§ 2.
Ilekro  w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie – nale y przez to rozumie  ustaw  z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach (tj.Dz. U. z 2012 r., poz. 391);



2. nieruchomo ci – nale y przez to rozumie , zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego,
z której wynika, i  istniej  nast puj ce rodzaje nieruchomo ci:

       1) nieruchomo ci gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze wzgl du na
     przeznaczenie gospodarcze dziel  si  na:

            a) nieruchomo ci rolne,
            b) nieruchomo ci le ne,
            c) inne nieruchomo ci zabudowane lub przeznaczone pod zabudow ;
      2) nieruchomo ci budynkowe,
      3) nieruchomo ci lokalowe (lokale mieszkalne i lokale u ytkowe);
3. cicielach nieruchomo ci – nale y przez to rozumie  tak e wspó cicieli,

ytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj ce
nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e inne podmioty w adaj ce
nieruchomo ciami maj cymi obowi zek realizowa  obowi zki w zakresie utrzymania
czysto ci i porz dku, przy czym:
1) na terenie budowy wykonywanie obowi zków w ciciela nieruchomo ci nale y do
  wykonawcy robót budowlanych;

       2) na terenie przystanków komunikacyjnych obowi zki uprz tni cia i pozbycia si
            b ota, niegu, lodu i innych zanieczyszcze , nale  do przedsi biorców u ytkuj cych

     tereny s ce komunikacji publicznej;
     3) na drogach publicznych obowi zki utrzymania czysto ci i porz dku, a tak e

zbieranie i pozbywanie si  odpadów zgromadzonych w urz dzeniach do tego
przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz dze  w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz dkowym i technicznym, pozbywanie si  b ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszcze  uprz tni tych z chodników przez w cicieli nieruchomo ci przyleg ych
do drogi publicznej, uprz tni cie i pozbycie si  b ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszcze  z chodników, je eli zarz d drogi pobiera op aty z tytu u postoju lub
parkowania pojazdów na takim chodniku, nale  do zarz du drogi;

4) na terenach pozosta ych obowi zki utrzymania czysto ci i porz dku nale  do
gminy, do obowi zków gminy nale y tak e uprz tni cie i pozbycie si  b ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszcze  z chodników, je eli gmina pobiera op aty z tytu u postoju
lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie
si  odpadków zgromadzonych w urz dzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych
na tym chodniku i utrzymanie tych urz dze  w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz dkowym i technicznym;

4. cicielu lokalu – w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o w asno ci lokali
oraz posiadaj cy spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu lub prawo odr bnej

asno ci lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spó dzielniach
mieszkaniowych;

5. lokatorze – w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub posiadaj cy
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000
o spó dzielniach mieszkaniowych;

6. posiadaj cy lokal - jest to u ytkownik, zastawnik, najemca, dzier awca lokalu
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;

7. korzystaj cy z lokalu – posiadaj cy tytu  prawny do lokalu lub korzystaj cy z lokalu
o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicj  zapisan  w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu
cieków, w niniejszym Regulaminie termin uto samiony z terminem dysponuj cy

lokalem;
8. dysponuj cy lokalem – w ciciel, lokator lub posiadaj cy w rozumieniu definicji

podanych wy ej;
9. budynek mieszkalny jednorodzinny -  to  zgodnie  z  tre ci  art.  3  pkt  2a  ustawy z  dnia

7 lipca 1994 Prawo budowlane - budynek wolno stoj cy albo budynek w zabudowie



bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie
wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30 proc. powierzchni
ca kowitej budynku;

10. budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do
okresowego pobytu ludzi, w szczególno ci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy,
dom wycieczkowy, schronisko m odzie owe, schronisko, internat, dom studencki,
budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zak adu karnego, aresztu
ledczego, zak adu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a tak e budynek do sta ego

pobytu ludzi, w szczególno ci dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;
11. zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporz dzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny
lub zespó  takich budynków wraz z budynkami gara owymi i gospodarczymi;

12. zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na któr  sk adaj  si  budynki wielorodzinne,
a wi c takie które nie spe niaj  definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie;

13. zabudowa zagrodowa — to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – budynki mieszkalne, gospodarcze
i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych
oraz w gospodarstwach le nych, w tym w Pa stwowym Gospodarstwie Le nym Lasy
Pa stwowe;

14. budynek u yteczno ci publicznej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony dla
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo ci, kultury, kultu religijnego, o wiaty,
szkolnictwa wy szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spo ecznej i socjalnej, obs ugi
bankowej, handlu, gastronomii, us ug, turystyki, sportu, obs ugi pasa erów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogólnodost pny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek

yteczno ci publicznej uznaje si  tak e budynek biurowy i socjalny;
15. umowach – nale y przez to rozumie  umowy, rozumiane zgodnie z tre ci  art. 6. ust. 1

ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez w cicieli nieruchomo ci;
16. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014 )  –  nale y

rozumie  przez to dokument przyj ty przez Rad  Ministrów uchwa  nr 217 z dnia 24
grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);

17. stawkach op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi– nale y przez to
rozumie  stawki ustalone uchwa  Rady Gminy Tymbark na podstawie upowa nienia
zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

18. punkty selektywnego zbierania– nale y to rozumie  w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6
ustawy, z tym e punkty takie mog  by  stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest
tak e samochód, odbieraj ce wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

19. odpadach komunalnych– nale y przez to rozumie  odpady powstaj ce
w gospodarstwach domowych, a tak e odpady nie zawieraj ce odpadów niebezpiecznych
pochodz ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl du na swój charakter lub
sk ad s  podobne do odpadów powstaj cych w gospodarstwach domowych; zgodnie
z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;



20. odpadach wielkogabarytowych – nale y przez to rozumie  jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzuj cy si  tym, e jego sk adniki, ze
wzgl du na swoje rozmiary i mas , nie mog  by  umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych
nie zalicza si  wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których
waga jednostkowa przekracza 50 kg;

21. odpadach ulegaj cych biodegradacji – nale y przez to rozumie  odpady kuchenne,
odpady zielone, papier i makulatur  nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury,
tekstylia oraz cz ci z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
wymienione w KPGO po ród 18 strumieni sk adaj cych si  na odpady komunalne;
zgodnie z tre ci  art.3 ust.3 pkt. 7 ustawy o odpadach;

22. odpadach zielonych – nale y przez to rozumie  frakcj  odpadów ro linnych ulegaj cych
biodegradacji, powstaj cych m. in. w wyniku piel gnacji i uprawy ogrodów, parków
i terenów zielonych; zgodnie z tre ci  art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach;

23. odpadach opakowaniowych – nale y przez to rozumie  opakowania z papieru i tektury,
opakowania wielomateria owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk a,
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO po ród
18 strumieni sk adaj cych si  na odpady komunalne; zgodnie z tre ci  art. 3 ust. 3 ustawy
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

24. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych– rozumie si  przez to frakcj
odpadów pochodz cych z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyska
pozwole  na budow  lub których nie trzeba zg asza  do administracji budowlano -
architektonicznej;

25. odpadach problematycznych – nale y przez to rozumie  odpady niebezpieczne
w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.)
powstaj ce w gospodarstwach domowych, w tym m in.: baterie, akumulatory, arówki,
wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna,
rodków ochrony ro lin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych

i syntetycznych, t uszczach, benzynie, rodkach chemicznych, rodkach ochrony ro lin,
przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprz t elektryczny i elektroniczny, tusze do
drukarek i tonery, ta my wideo, kasety magnetofonowe, materia y fotograficzne, ta my
barwi ce;

26. punkcie zbiórki odpadów problematycznych – nale y przez to rozumie ,
zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie w tym celu przygotowany i wyposa ony
punkt, w którym mieszka cy mog  przekazywa  podmiotowi uprawnionemu ww.
odpady;

27. pojemnikach – nale y przez to rozumie  pojemnik na odpady lub worek;
28. odpadach kuchennych - nale y przez to rozumie : resztki warzyw, owoców, pieczywa,

fusy kawy i herbaty, skorupy jaj, ko ci oprócz mi sa i w dlin;
29. odpadach niebezpiecznych– nale y rozumie  zgodnie z tre ci  art. 3 ust. 2 ustawy

o odpadach w odniesieniu do frakcji sk adaj cych si  na odpady komunalne, a wi c np.:
baterie, akumulatory, wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
rodkach ochrony ro lin nawozach, opakowania po aerozolach, zu yte opatrunki

pochodz ce z domu;
30. nieczysto ciach ciek ych - nale y to rozumie cieki gromadzone przej ciowo

w zbiornikach bezodp ywowych;
31. zbiornikach bezodp ywowych – nale y to rozumie  instalacje i urz dzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczysto ci ciek ych w miejscu ich powstania;
32. stacjach zlewnych– nale y to rozumie , instalacje i urz dzenia zlokalizowane przy

kolektorach sieci kanalizacyjnej s ce do przyjmowania nieczysto ci ciek ych
dowo onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;



33. punkcie zbiórki odpadów problematycznych – nale y przez to rozumie ,
zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposa ony
obiekt, czynny codziennie w okre lonych godzinach, w których mieszka cy mog
przekazywa  podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;

34. harmonogramie – nale y przez to rozumie  harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Tymbark, uwzgl dniaj cy zapisy Regulaminu utrzymania
czysto ci i porz dku na terenie Gminy Tymbark dotycz ce minimalnej cz stotliwo ci
odbioru odpadów zale nej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy,
dostarczany przez gmin ;

35. przedsi biorcach – podmiot realizuj cy zadania w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od w cicieli nieruchomo ci oraz prowadz cy dzia alno  w zakresie
wymienionym w art. 7 ustawy, na któr  konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

36. zwierz tach domowych – nale y rozumie  zgodnie z tre ci  art. 4 ust. 17 ustawy
o ochronie zwierz t co odpowiada tre ci Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierz t
Towarzysz cych mówi cej, e jest to ka de zwierz  utrzymywane lub przeznaczone do
utrzymywania przez cz owieka, w szczególno ci w jego otoczeniu domowym, dla
osobistej przyjemno ci i dla towarzystwa;

37. zwierz tach gospodarskich – nale y przez to rozumie  zwierz ta utrzymywane
w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z tre ci  art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29
czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwierz t gospodarskich z pó n. zm.;

38. zwierz tach bezdomnych – nale y przez to rozumie  zwierz ta domowe lub
gospodarskie, które uciek y, zab ka y si  lub zosta y porzucone przez cz owieka, a nie
ma mo liwo ci ustalenia ich w ciciela lub innej osoby, pod której opiek  trwale
pozostawa y; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierz t;

39. indywidualnych kontach – nale y przez to rozumie  prowadzony przez gmin  rejestr
cicieli nieruchomo ci w którym na bie co rejestrowana jest masa

wyselekcjonowanych  przekazanych przedsi biorcy przez w cicieli nieruchomo ci
odpadów;

40. poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
kierowanych do sk adowania (dalej – redukcja) – nale y rozumie  zgodnie z zapisem
art. 3c ustawy i stosownego rozporz dzenia wykonawczego;

41. poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku (dalej –
odzysk) - nale y rozumie  zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego
rozporz dzenia wykonawczego;

42. Regulaminie – rozumie si  przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czysto ci
i porz dku na terenie Gminy Tymbark”;

ROZDZIA  2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTO CI I PORZ DKU

NA TERENIE NIERUCHOMO CI
§ 3.

ciciele nieruchomo ci zapewniaj  utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie
nieruchomo ci poprzez:
1. wyposa enie nieruchomo ci w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5,

odpowiednio oznakowane urz dzenia s ce do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych urz dze  w odpowiednim stanie sanitarnym, porz dkowym
i technicznym;

2. wyposa enia nieruchomo ci w pojemniki metalowe do zbierania popio u i la przez
cicieli nieruchomo ci, w których ogrzewanie pomieszcze  odbywa si  poprzez

spalanie w gla, drewna i innych sta ych materia ów energetycznych;
3. przy czenie nieruchomo ci do istniej cej sieci kanalizacyjnej;



4. przy czenie nieruchomo ci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesi cy od
dnia przekazania jej do eksploatacji;

5. oddzielne gromadzenie nieczysto ci ciek ych w postaci cieków bytowych oraz gnojówki
i gnojowicy, w przypadku prowadzenia dzia alno ci rolniczo – hodowlanej, któr  nale y
wykorzystywa  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawo eniu;

6. utrzymywanie w czysto ci pergoli mietnikowej i jej najbli szego otoczenia;
7. uprz tanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomo ci i wn trza budynków;
8. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsi biorcy odpadów

komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
9. zbieranie odpadów nie podlegaj cych selekcji do pojemników o wielko ci i liczbie

uzale nionej od liczby mieszka ców nieruchomo ci w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie;

10. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta ych zmieszanych
przedsi biorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym w cicielom
nieruchomo ci;

11. zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
12. uprz tanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksploatacji , z terenu nieruchomo ci wraków pojazdów mechanicznych;
13. uprz tanie przez w cicieli nieruchomo ci, niezw ocznie po opadach: b ota, niegu, lodu

z powierzchni chodników (od granicy nieruchomo ci do kraw dzi chodnika), przy czym
za taki chodnik uznaje si  wydzielon  cz  drogi publicznej s cej dla ruchu pieszego
po on  bezpo rednio przy granicy nieruchomo ci a tak e nieruchomo ci, w tym
z podwórzy, przej , bram, itp. (przy czym nale y to realizowa  w sposób nie
zak ócaj cy ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprz tni te

oto, nieg, lód nale y z  na skraju chodnika, tak by mog y je sprz tn  s by
utrzymuj ce w stanie czysto ci jezdni ;

14. uprz tanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych cz ci
nieruchomo ci, realizuj c w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporz dzenia Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych;

15. oznaczenie nieruchomo ci, zgodnie z tre ci  art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989
Prawo geodezyjne i kartograficzne , przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu
numeru porz dkowego nieruchomo ci oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl d;

16. utrzymywanie nieruchomo ci niezabudowanych, nie b cych rolnymi, ani obszarami
chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani
obszarami le nymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane s
kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszon  traw ;

17. utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniaj cych przy drogach i torach w stanie
dro no ci i wykoszenia;

18. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy cznie w miejscach dozwolonych,
a wi c:
1) na terenie nieruchomo ci nie s cej do u ytku publicznego tylko pod warunkiem, e

powstaj ce cieki odprowadzane s  do kanalizacji sanitarnej poprzez osadnik b ota
i apacz oleju lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodp ywowych,
w szczególno ci cieki takie nie mog  by  odprowadzane bezpo rednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi,

2) na terenach s cych do u ytku publicznego tylko w miejscach do tego
przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

19. drobne naprawy, a wi c wymiana kó , wiec zap onowych, arówek, uzupe nianie
ynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na

terenie nieruchomo ci dozwolone s  tylko za zgod  w ciciela nieruchomo ci i tylko
wtedy, gdy nie s  one uci liwe dla s siednich nieruchomo ci, a powstaj ce odpady s
gromadzone w sposób umo liwiaj cy ich usuni cie zgodnie z przepisami ustawy;



20. stosowanie oraz gromadzenie obornika i p ynnych odchodów zwierz cych na terenie
gospodarstwa rolnego w miejscach spe niaj cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26
lipca 2000 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z pó n. zm.),
czyli na pod u utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemno ci
umo liwiaj cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

21. stosowanie obornika i p ynnych odchodów zwierz cych zgodnie z przepisami ustawy
o nawozach i nawo eniu;

22. zobowi zanie w cicieli nieruchomo ci zadrzewionych i zakrzaczonych po onych
wzd  ci gu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie
utrudniaj cym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;

23. dwukrotn  w roku (na wiosn  i w okresie letnim) wymian  piasku w piaskownicach
zlokalizowanych na terenach publicznie dost pnych;

24. umieszczanie plakatów, reklam, og osze , nekrologów na urz dzeniach do tego celu
przeznaczonych;

25. post powanie z odpadami innymi ni  komunalne, powstaj cymi na terenie nieruchomo ci
w wyniku prowadzenia dzia alno ci gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pó n.
zm.);

26. stosowanie si  w cicieli zwierz t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia ów
8 i 9 niniejszego Regulaminu ;

27. utrzymanie czysto ci na drogach i poza nimi w pasie szeroko ci 20m od ka dej z linii
rozgraniczaj cych zgodnie z zapisami ustawy;

§ 4.
Na terenie Gminy Tymbark bior c pod uwag  zasady utrzymania czysto ci i porz dku,
zabrania si  :
1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków

a tak e w pojemnikach; dopuszcza si  spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry,
cinki) a tak e korek i kor  oraz papier i tektur , niezawieraj ce substancji

niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami wspó ycia
spo ecznego;

2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodz cych z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych i us ugowych oraz innych nieruchomo ci, do koszy ulicznych
oraz pojemników innych w cicieli;

3. stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska dla usuni cia niegu
i lodu;

4. niszczenia lub uszkadzania obiektów ma ej architektury, urz dze  wyposa enia placów
zabaw, urz dze  do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i og osze , urz dze  stanowi cych elementy infrastruktury komunalnej, np.
hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
wiat, przystanków, ro linno ci, deptania trawników oraz ziele ców itp.;

5. umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, og osze
itp.;

6. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
7. zakopywania pad ych zwierz t;
8. indywidualnego wywo enia i wysypywania odpadów sta ych szczególnie w miejsca do

tego nieprzeznaczone;
9. wylewania nieczysto ci ciek ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
10. indywidualnego opró niania zbiorników bezodp ywowych przez w cicieli

nieruchomo ci;
11. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczysto ci

ciek ych i wód opadowych sp ywaj cych z powierzchni nieruchomo ci;



12. zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydro ne) celem
sk adowania odpadów lub materia ów budowlanych; na zaj cie pasa drogowego
wymagana jest zgoda zarz dcy drogi i pobierana jest za to op ata zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

13. dokonywania zmian naturalnego ukszta towania terenu w sposób niezgodny z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627 z pó n. zm.)

14. sk adowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustaw
o odpadach;

15. parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami
dozwolonymi z tym, e postój samochodów ci arowych o masie ca kowitej powy ej
3,5t, ci gników siod owych, ci gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep
i naczep mo liwy jest wy cznie w miejscach do tego przeznaczonych;

ROZDZIA  3
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW
§ 5

Ustala si  nast puj ce zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów:
1. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowi zek dostarczy

cicielom nieruchomo ci odp atnie przedsi biorca;
2. ciciel nieruchomo ci ma obowi zek umie ci  je w miejscach gromadzenia odpadów

komunalnych spe niaj cych wymagania § 22 i § 23 Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002.75.690 ), a wi c:
1) na dzia kach budowlanych nale y przewidzie  miejsca na pojemniki s ce do

czasowego gromadzenia odpadów sta ych, z uwzgl dnieniem mo liwo ci ich
segregacji. Miejscami, tymi mog  by :
a) zadaszone os ony lub pomieszczenia ze cianami pe nymi b  a urowymi,
b) wyodr bnione pomieszczenia w budynku, maj ce ciany i pod ogi zmywalne oraz

wentylacj ,
c) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

2) miejsca do gromadzenia odpadów sta ych przy budynkach wielorodzinnych powinny
by  dost pne dla osób niepe nosprawnych.

3) odleg  miejsc na pojemniki i kontenery na odpady sta e, o których mowa wy ej,
powinna wynosi  co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z s siedni  dzia .
Zachowanie odleg ci od granicy dzia ki nie jest wymagane, je eli os ony lub
pomieszczenia stykaj  si  z podobnymi urz dzeniami na dzia ce s siedniej.

4) w przypadku przebudowy istniej cej zabudowy, odleg ci, o których mowa wy ej,
mog  by  pomniejszone, jednak nie wi cej ni  o po ow , po uzyskaniu opinii
pa stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

5) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza si
zmniejszenie odleg ci okre lonych wy ej od okien i drzwi do 3 m, od granicy
dzia ki do 2 m, a tak e sytuowanie zadaszonych os on lub pomieszcze  na granicy
dzia ek, je eli stykaj  si  one z podobnymi urz dzeniami na dzia ce s siedniej b
te  przy linii rozgraniczaj cej od strony ulicy.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania nast puj cych frakcji odpadów komunalnych:
papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa
sztucznego, tekstylia, szk a (bia e i kolorowe) i odpadów opakowaniowych ze szk a,
opakowa  wielomateria owych;



4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
w tym odpadów opakowaniowych ulegaj cych biodegradacji, a tak e odpadów zielonych
z ogrodów i parków jest obowi zkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, e
w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji gdy nieruchomo  posiada
powierzchni  minimum 1000 m², w ciciele nieruchomo ci mog  korzysta
z przydomowego kompostownika pod warunkiem, e jego wielko  pozwala na co
najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materia u przek adanego
warstw  gleby i dojrza ego kompostu; pozostali w ciciele nieruchomo ci przekazuj
przedsi biorcy odpady ulegaj ce biodegradacji;

5. ciciel nieruchomo ci, aby móc prowadzi  selektywn  zbiórk  odpadów ulegaj cych
biodegradacji do w asnego kompostownika, ma obowi zek zarejestrowa  go w gminie
i podpisa  zobowi zanie, e b dzie realizowa  obowi zek w sposób zgodny z zasadami
oraz wykorzystywa  uzyskany materia  dla w asnych potrzeb lub przekazywa  do
wykorzystania przedsi biorcy;

6. Odpady ulegaj ce biodegradacji pochodz ce z przyci tych lub ci tych krzewów i drzew
nie mog  by  kompostowane w przydomowym kompostowniku, nale y je przekaza
przedsi biorcy, który ma obowi zek w ramach zrycza towanej op aty odebra  wy cznie
odpady pochodz ce z nieruchomo ci o powierzchni nie wi kszej ni  3000 m²; odpady nie
spe niaj ce tego kryterium przedsi biorca ma obowi zek odebra  za dodatkow  op at ,
której wysoko  okre lona zosta a w wyniku przetargu, który wygra  lub przekaza  je do
gminnego punktu odpadów problematycznych.

7. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po ywno ci i inne, które uleg y
zabrudzeniu, nale y przed z eniem do worka umy ;

8. Z odpadów opakowaniowych posiadaj cych zakr tki nale y je odkr ci ; mo na je
ponownie nakr ci  po zgnieceniu, tak by zachowa y zmniejszon  obj to ;

9. Opró nione opakowania nale y, je li rodzaj materia u na to pozwala, trwale zgnie
przed z eniem do worka;

10. Selektywnie zebrane odpady przez przekazywane s  przedsi biorcy w workach, które
nale y zamkn  oznakowa  nadrukiem zawieraj cym kod paskowy w jednoznaczny
sposób identyfikuj cy w ciciela nieruchomo ci oraz rodzaj przekazywanego odpadu;

11. Odpady zebrane selektywnie odbierane s  przez przedsi biorc  z miejsc wcze niej
uzgodnionych z przedsi biorc  zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

12. Gmina wystawia decyzje i rozlicza si  z w cicielem, jednak dla celów poprawnego jego
rozliczenia z dysponuj cymi lokalami, dostarcza mu informacje o ilo ciach odpadów
zebranych i przekazanych selektywnie przez dysponuj cych lokalami;

13. Prowadzenie selektywnego zbierania powstaj cych w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
zu ytych baterii i akumulatorów, zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych
i rozbiórkowych, zu ytych opon, tekstyliów oraz powstaj cych w rodzinnych
gospodarstwach rolnych opakowa  po rodkach ochrony ro lin obowi zkowe jest we
wszystkich rodzajach zabudowy;

14. Odpady niebezpieczne nale y gromadzi , a tak e przygotowa  do odbioru, w taki sposób
aby uniemo liwi  lub ograniczy  dost p osób trzecich;

15. odpady wielkogabarytowe wystawiane s , tak jak pozosta e selektywnie zbierane, bez
umieszczania ich w workach;

16. odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, musz  zosta  za adowane do
odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. W ciciel
nieruchomo ci/dysponuj cy lokalem ma obowi zek odpowiednio wcze niej zamówi  taki
pojemnik u przedsi biorcy, który z kolei ma obowi zek podstawi  go w terminie 48
godzin;

17. Przedsi biorca ma obowi zek w ramach zrycza towanej op aty odebra  wy cznie te
odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powsta y w wyniku prowadzenia



drobnych robót nie wymagaj cych pozwolenia na budow  ani zg oszenia zamiaru
prowadzenia robót do starosty; odpady nie spe niaj ce tej definicji przedsi biorca ma
obowi zek odebra  na indywidualne zg oszenie za dodatkow  op at , której wysoko
okre lona zosta a w wyniku przetargu, który wygra ;

§ 6
Ustala si  nast puj ce zasady w zakresie opró niania zbiorników bezodp ywowych i odbioru
odpadów sta ych:
1. Opró nianie zbiorników bezodp ywowych odbywa si  na podstawie zamówienia

ciciela nieruchomo ci, z onego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisa
umow ; zamówienie musi by  zrealizowane w okresie 2 dni od z enia;

2. Cz stotliwo  opró niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych musz  spe nia
wymogi opisane w § 3 Rozporz dzenia w sprawie wymaga  technicznych jakie powinien
spe nia  podmiot odbieraj cy odpady komunalne od w cicieli nieruchomo ci,
a ponadto:
1) pojazdy, o których mowa wy ej, winny codziennie wyje  z bazy czyste;
2) pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie; powinny by  przykryte siatk

w taki sposób, aby nie powodowa y podczas transportu zanieczyszczenia
i za miecenia terenu;

4. Pojazdy asenizacyjne musz  spe nia  wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymaga
jakie winien spe nia  przedsi biorca ubiegaj cy si  o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opró niania zbiorników bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych;

5. Zanieczyszczenia powstaj ce w wyniku za adunku i transportu odpadów komunalnych
oraz nieczysto ci p ynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj  obowi zek
natychmiast usun ;

6. Przedsi biorca ma obowi zek tak zorganizowa  odbiór i transport odpadów oraz
opró nianie zbiorników bezodp ywowych, aby nie zagra y one bezpiecze stwu ruchu
drogowego i odbywa y si  wed ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

§ 7
ciciel nieruchomo ci na której prowadzona jest dzia alno  handlowa, us ugowa,

gastronomiczna lub inna dzia alno  gospodarcza, zobowi zany jest do:
1. Wyposa enia nieruchomo ci w odpowiedni  liczb  pojemników do gromadzenia

odpadów oraz systematycznego ich opró niania;
2. Bie cego sprz tania terenu nieruchomo ci, w szczególno ci niezw ocznie po

zako czeniu dzia alno ci w danym dniu;
3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyleg ych odpadami

powstaj cymi w wyniku funkcjonowania dzia alno ci gospodarczej;
4. Selektywnego gromadzenia odpadów.

ROZDZIA  4
CZ STOTLIWO  POZBYWANIA SI  ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 8
Odpady komunalne b usuwane z terenu nieruchomo ci zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem wywozu odpadów a w szczególno ci:
1. odpady nieselekcjonowane (zmieszane) odbierane s :

1) w zabudowie jednorodzinnej  - 2 razy w miesi cu;
2) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu;
3)w szczególnych przepadkach - na indywidualne wezwanie i za dodatkow

odp atno ci ;



2. odpady zbierane selektywnie:
1) szk o papier, metal, tworzywa sztuczne – odbierane b  2 razy w miesi cu;
2) odpady kuchenne:

a) budynki jednorodzinne - nie mniej ni 2 razy w miesi cu;
b) budynki wielorodzinne - nie mniej ni 1 raz w tygodniu, lub na indywidulane

zg oszenie i za dodatkow    op at ;
c) jednostki handlowe i us ugowe – w zale no ci od wielko ci pojemników nie  rzadziej

jednak ni 1 raz w tygodniu w dostosowanych wielko ci  pojemnikach lub na
indywidulane zg oszenie i za dodatkow  op at ;

3) odpady opakowaniowe ( cznie) wraz z papierem, tektur , tekstyliami i metalami
odbierane 1  raz  w  miesi cu b  na bie co w gminnym punkcie zbiórki odpadów
problematycznych;

3) odpady niebezpieczne, zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny  - odbierane s 2 razy
w roku, b  na bie co w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych;

5) odpady wielkogabarytowe odbierane s 2 razy w roku – b  na bie co w gminnym
punkcie zbiórki odpadów problematycznych;

6) odpady zielone z piel gnacji ogrodów b  odbierane na indywidualne zg oszenie za
dodatkow  odp atno ci .

7) popió  - zgromadzony w osobnym pojemniku, odbierany b dzie na indywidualne
zg oszenie w ciciela nieruchomo ci i za dodatkow  op at .

ROZDZIA  5
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNO  POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH

DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO CI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH

POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PORZ DKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 9
Okre la si  rodzaje i minimaln  pojemno  pojemników przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomo ci:
1. pojemniki musz  spe nia  wymagania Rozporz dzenia w sprawie wymaga  technicznych

jakie powinien spe nia  podmiot odbieraj cy odpady komunalne od w cicieli
nieruchomo ci;

2. ciciel nieruchomo ci ma obowi zek zakupi  u przedsi biorcy pojemniki i worki
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3. przewiduje si  nast puj ce pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych na
terenie gminy Tymbark:
1) kosze uliczne o pojemno ci od 5 do 15l;
1) pojemniki na odpady o pojemno ci 120 l, 240l, 1100l;
2) worki o pojemno ci od 60 do 120 l;

4. odpady komunalne nale y gromadzi  w workach i pojemnikach o minimalnej
pojemno ci, uwzgl dniaj cej nast puj ce normy:
1) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszka ca, jednak co najmniej jeden pojemnik

120 l na ka  nieruchomo ; odpady segregowane mo na gromadzi  w workach
o pojemno ci co najmniej 60l;

2) dla szkó  wszelkiego typu 3 l na ka dego ucznia i pracownika;
3) dla obków i przedszkoli 3 l na ka de dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na ka de 10m2 powierzchni ca kowitej, jednak co najmniej

jeden pojemnik 120 l na lokal;



5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na ka dego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na ka dy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

§ 10
Okre la si  rodzaje i pojemno  worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów przez w cicieli nieruchomo ci i dysponuj cych lokalami:
1. pojemniki musz  spe nia  wymagania Rozporz dzenia w sprawie wymaga  technicznych

jakie powinien spe nia  podmiot odbieraj cy odpady komunalne od w cicieli
nieruchomo ci;

2. pojemno  worków winna wynosi  od 60 l do 120 l;
3. do selektywnego gromadzenia odpadów nale y stosowa  worki odpowiednio i czytelnie

oznaczone, zakupione u przedsi biorcy odbieraj cego mieci.
4. przeterminowane leki nale y wydzieli  ze strumienia odpadów komunalnych i przekaza

je do specjalistycznych pojemników znajduj cych si  w aptekach na terenie Gminy
Tymbark lub dostarczy  do pojemników znajduj cych si  w gminnym punkcie zbiórki
odpadów problematycznych.

5. zu yte baterie i akumulatory nale y wydzieli  ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywa  je do specjalistycznych pojemników znajduj cych si  w gminnym punkcie
zbiórki odpadów problematycznych oraz w szko ach i wietlicach.

6. odpady budowlane nale y gromadzi  w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach,
uniemo liwiaj cych pylenie.

§ 11
Okre la si  rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do u ytku publicznego:
1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej:

1) kosze uliczne o pojemno ci od 5-15 l,
2) odleg  pomi dzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie

  mo e przekracza  150 m;
3) na przystankach komunikacji kosze nale y lokalizowa  pod wiat , a je li jej nie ma to

  w s siedztwie oznaczenia przystanku;
2. w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szko ami – zestawy

pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowa  ze szk a bia ego
i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateria owych
o pojemno ci od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym;

§ 12
Organizatorzy imprezy masowej s  zobowi zani do wyposa enia miejsca, na którym odbywa
si  ona w jeden pojemnik o pojemno ci 120 l na 20 osób uczestnicz cych w imprezie oraz
w szalety przeno ne w ilo ci jeden szalet na 100 osób uczestnicz cych w imprezie je eli czas
jej trwania nie przekracza 4 godzin, je li jest on d szy ilo ci te nale y zwi kszy  o 50%
w stosunku do podanych wy ej, na ka de nast pne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy
imprezy s  zobowi zani zawrze  umowy z przedsi biorcami na dostarczenie pojemników
i szaletów oraz opró nienie i uprz tni cie ich;

§ 13
Ustala si  nast puj ce zasady doboru obj to ci zbiorników bezodp ywowych:
1. ciciel nieruchomo ci nie maj cy mo liwo ci w czenia jej do systemu kanalizacji

sanitarnej, zapewnia utrzymanie czysto ci i porz dku na jej terenie przez wybudowanie
przydomowej oczyszczalni cieków lub zbiornika bezodp ywowego i dostosowanie jego
wielko ci do ilo ci osób stale lub czasowo przebywaj cych na jej terenie, w taki sposób
by jego opró nianie by o konieczne nie cz ciej ni  raz w tygodniu bez dopuszczenia do
przepe nienia – przyjmuj c zu ycie wody wed ug wodomierza lub jako równe 3
m³/osob /miesi c.



2. Pozbywanie si  nieczysto ci p ynnych z terenu nieruchomo ci musi nast pi  w sposób
uniemo liwiaj cy przepe nienie zbiornika oraz gwarantuj cy zachowanie czysto ci
i porz dku na nieruchomo ci.

3. Dla innych obiektów nie wyposa onych w wodomierze przyjmuje si  zu ycie wody
w nast puj cych ilo ciach:
1) pralnie us ugowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dob ,
2) bary, restauracje, jad odajnie – 3 m³/miejsce/miesi c,
3) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesi c,
4) sklepy spo ywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesi c,
5) pozosta e sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesi c,
6) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesi c
7) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesi c,
8) zak ady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego /miesi c,
9) pozosta e zak ady us ugowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesi c,
10) zak ady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesi c,
b) z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesi c;

4. W przypadkach niewymienionych nale y przyj  normy zapisane w Rozporz dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre lenia przeci tnych
norm zu ycia wody. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

§ 14
Ustala si  standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed
ich odebraniem przez przedsi biorc  w odpowiednim stanie sanitarnym, porz dkowym
i technicznym:
1. ciciele nieruchomo ci maj  obowi zek utrzymywa  pojemniki w stanie czysto ci

zarówno zewn trznej jak i wewn trz;
2. Pojemnik po jego opró nieniu nie powinien wydziela  nieprzyjemnych zapachów;

Pojemnik nie powinien by  uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny by  zadaszone, ogrodzone

i zamkni te; dost p do nich winny mie  wy cznie osoby maj ce obowi zek zbiera
w nich odpady komunalne;

4. ciciele nieruchomo ci maj  obowi zek w okresie dwuch lat osi gn  standard tych
miejsc wymagany niniejszym Regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady
powinny by  ustawione, na terenie nieruchomo ci, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed
zbieraniem si  na niej wody i b ota;

5. Miejsca gromadzenia odpadów nale y utrzymywa  w stanie czysto ci poprzez ich
zamiatanie i uprz tanie;

6. ciciel nieruchomo ci ma obowi zek okresowego dezynfekowania pojemników na
odpady, wykonuje te us ugi podmiot opisany w pkt.1;

§ 15
Ustala si  zasady rozmieszczania urz dze  przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczysto ci p ynnych:
1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale y uwzgl dnia

przepisy § 22 i § 23 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
2. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109,
poz.1156);

3. na terenie nieruchomo ci pojemniki na odpady nale y przetrzymywa  w miejscu
wyodr bnionym dost pnym dla pracowników przedsi biorcy bez konieczno ci
otwierania wej cia na teren nieruchomo ci lub, gdy takiej mo liwo ci nie ma, nale y
wystawia  je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulic  przed
wej ciem na teren nieruchomo ci; dopuszcza si  tak e wjazd na teren nieruchomo ci



pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach;

4. szczelny zbiornik bezodp ywowy nieczysto ci ciek ych lub oczyszczalnia przydomowa
musz  by  zlokalizowane w sposób umo liwiaj cy dojazd do nich pojazdu
asenizacyjnego przedsi biorcy w celu ich opró nienia;

5. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodz ce z piel gnacji drzew
i krzewów musz  by  z one w udost pnionych przez przedsi biorc  kontenerach,
w miejscu umo liwiaj cym dojazd pojazdu przedsi biorcy, na miejscu nie utrudniaj cym
korzystania z nieruchomo ci lub wyznaczonym do tego celu przez w ciciela
w zabudowie wielorodzinnej.

§ 16
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodp ywowe musz  by
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpiecze stwa.

§ 17
1. zabrania si  gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne niegu, lodu, gruzu,

gor cego popio u, la, szlamów, substancji toksycznych, cych, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zu ytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych ani eli komunalne
pochodz cych z dzia alno ci gospodarczej;

2. zabrania si  spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury

opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzuca :
1) kalki technicznej,
2) opakowa  z zawarto ci  np. ywno ci , wapnem, cementem,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

4. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szk a opakowaniowego
i nie opakowaniowego nie wolno wrzuca :
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowa  farmaceutycznych i chemicznych z pozosta ciami zawarto ci,
4) szk a budowlanego (szyby okienne, szk o zbrojone),
5) szyb samochodowych;

5. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych
nie mo na wrzuca :
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowa  i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
3) opakowa  po rodkach chwastobójczych i owadobójczych;

6. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie mo na
wrzuca :
1) metali czonych z innymi materia ami, np. gum ;

7. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowa
wielomateria owych nie mo na wrzuca :
1) opakowa  ani materia ów innych ani eli opakowania wielomateria owe, np. tetrapak;

8. do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów ulegaj cych biodegradacji nie mo na wrzuca :
1) odpadów innych ani eli bioodpady i odpady zielone z wyj tkiem pochodz cych
z piel gnacji drzew i krzewów;

9. zabrania si  odprowadzania p ynnych odchodów zwierz cych oraz odsi ków z obornika
do zbiorników bezodp ywowych, w których gromadzone s  nieczysto ci p ynne
pochodzenia bytowego.



ROZDZIA  6
OBOWI ZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI ICH NIEPRZESTRZEGANIA

§ 18
Wprowadza si  obowi zki w zakresie dokumentowania:
1. ciciele nieruchomo ci, na których zamieszkuj  mieszka cy, oraz w ciciele

nieruchomo ci maj , zgodnie z tre ci  art. 6m ustawy, obowi zek w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca lub powstania na
danej nieruchomo ci odpadów komunalnych, z enia w Gminie deklaracji o wysoko ci
op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 20 marca
2009r. o bezpiecze stwie imprez masowych (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z pó n.
zm.), jest zobowi zany wyst pi  z wnioskami o opini  i powiadomi  stosowne s by
oraz wyst pi  do wójta o zgod , nie pó niej ni  30 dni przed planowanym terminem jej
rozpocz cia.

§ 19
Konsekwencje nie realizowania obowi zków:

1. wykonywanie przez w cicieli nieruchomo ci obowi zków w zakresie wyposa enia
nieruchomo ci w urz dzenia s ce do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywania ich we w ciwym stanie, przy czenia do sieci kanalizacyjnej lub
wyposa enia nieruchomo ci w zbiornik bezodp ywowy lub wyposa enia nieruchomo ci
w przydomow  oczyszczalni cieków, uprz tanie b ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszcze  z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upowa nione s by;
w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowi zków Wójt Gminy Tymbark
wyst puje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu post powania w sprawach
o wykroczenia, albo wydaje decyzj  nakazuj  ich wykonanie; jej wykonanie podlega
egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o post powaniu
egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);

2. Wójt Gminy Tymbark dokonuje kontroli wykonywania obowi zku zawarcia przez
cicieli nieruchomo ci, na których nie zamieszkuj  mieszka cy lecz powstaj  odpady

komunalne oraz wszystkich nieruchomo ci, które winny by  wyposa one w szczelne
zbiorniki bezodp ywowe, umów na us ugi odbioru odpadów i opró niania zbiorników
bezodp ywowych, oraz wykonywania przez nich obowi zku uiszczania z tego tytu u op at;

3. w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi zków opisanych w pkt. 2, Wójt Gminy
Tymbark wydaje z urz du decyzj , w której ustala obowi zek uiszczania op at, ich
wysoko , terminy uiszczania oraz sposób udost pniania urz dze  w celu ich opró nienia;
w takich przypadkach gmina organizuje w cicielom nieruchomo ci odbieranie odpadów
komunalnych oraz opró nianie zbiorników bezodp ywowych; decyzji tej nadaje si  rygor
natychmiastowej wykonalno ci; decyzja obowi zuje przez rok i ulega przed eniu na rok
nast pny, je eli w ciciel nieruchomo ci na co najmniej trzy miesi ce przed up ywem
daty jej obowi zywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpocz cia wykonywania
us ugi nie jest pó niejszy ni  data utraty mocy obowi zuj cej decyzji; do op at
wymierzonych wy ej wymienion  decyzj  stosuje si  przepisy dzia u III ustawy z dnia 29
sierpnia 1999 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pó n. zm.);

4. W sprawach dotycz cych op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi nak adanych
zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje si  przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa.

5. dowody uiszczania op at za odbiór odpadów i opró nianie zbiorników bezodp ywowych,
ciciel nieruchomo ci jest obowi zany przechowywa  przez okres dwóch lat;

6. w przypadku stwierdzenia nieszczelno ci zbiornika bezodp ywowego, w ciciel
nieruchomo ci jest zobowi zany do usuni cia ich w ustalonym terminie od momentu
stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia o tym Gminy;

7. w sytuacji gdy w ciciel nieruchomo ci nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie,
mo e wykona  te prace, za niego, Gmina i obci  go kosztami.



ROZDZIA  7
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJ CYCH

BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SK ADOWANIA NA
SK ADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILO CI ODPADÓW

WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH OSI GNI CIA ZOBOWI ZANE S
PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 20
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych do sk adowania:
1. ulegaj cych biodegradacji,
2. do 31 grudnia 2013 roku do nie wi cej ni  50%,
3. do 31 grudnia 2020 roku do nie wi cej ni  35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w 1995 roku.
§ 21

Podmioty uprawnione s  zobowi zane w kolejnych latach zebra  selektywnie spo ród
odpadów komunalnych przekazywanych przez w cicieli nieruchomo ci i podda  odzyskowi
oraz recyklingowi ilo ci odpadów odpowiadaj ce wska nikom:
1. zmniejszenie masy sk adowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych

odpadów do ko ca 2014 r.
2. przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materia ów odpadowych,

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szk o z gospodarstw
domowych i w miar  mo liwo ci odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów
z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020 roku;

ROZDZIA  8
OBOWI ZKI OSÓB UTRZYMUJ CYCH ZWIERZ TA DOMOWE, MAJ CYCH

NA CELU OCHRON  PRZED ZAGRO ENIEM LUB UCI LIWO CI  DLA
LUDZI

§ 22
Osoby utrzymuj ce zwierz ta domowe s  zobowi zane do zachowania bezpiecze stwa
i rodków ostro no ci, zapewniaj cych ochron  przed zagro eniem lub uci liwo ci  dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u ytku publicznego, ponosz
te  pe  odpowiedzialno  za zachowanie tych zwierz t.

§ 23
Do obowi zków w cicieli utrzymuj cych zwierz ta domowe nale y:
1. w odniesieniu do psów:

1) systematyczne szczepienie przeciwko w ciekli nie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób
zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z pó n. zm.), która nak ada
obowi zek szczepienia psów w wieku powy ej trzech miesi cy i okazywanie na

danie w adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, za wiadczenia
o przeprowadzonym szczepieniu,

2) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Tymbark na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywn  zgodnie z tre ci  Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych
 i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

2. w odniesieniu do wszystkich zwierz t domowych:
1) sta y i skuteczny dozór,



2) nie wprowadzanie zwierz t do obiektów u yteczno ci publicznej, z wy czeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierz t, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj cych z pomocy psów – przewodników,

3) nie wprowadzanie zwierz t domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, k pielisk oraz na tereny obj te zakazem na podstawie odr bnych Uchwa  Rady
Gminy;

4) zwolnienie zwierz t domowych z uwi zi dopuszczalne jest wy cznie na terenach
zielonych, w sytuacji, gdy w ciciel ma mo liwo  sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez w ciciela nieruchomo ci psów ze smyczy na terenie nieruchomo ci
mo e mie  miejsce w sytuacji, gdy nieruchomo  jest ogrodzona w sposób
uniemo liwiaj cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj cy samowolny dost p osób
trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk  ze stosownym ostrze eniem

6) natychmiastowe usuwanie, przez w cicieli, zanieczyszcze  pozostawionych przez
zwierz ta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u ytku
publicznego, a w szczególno ci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, itp.; nieczysto ci te, umieszczone w szczelnych, nie ulegaj cych szybkiemu
rozk adowi torbach, mog  by  deponowane w komunalnych urz dzeniach do zbierania
odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj cych z psów
przewodników,

7) niedopuszczanie do zak ócania ciszy i spokoju przez zwierz ta domowe;
3. hodowcy zwierz t domowych zobowi zani s  spe nia  wymogi ustanowione dla

hoduj cych zwierz ta gospodarskie na obszarach wy czonych spod zabudowy,
4. postanowienia § 32 pkt. 2 dotycz  tak e zwierz t nieudomowionych, utrzymywanych

w charakterze zwierz t domowych.

§ 24
ciciele, którzy w nienale yty sposób sprawuj  opiek  nad swoimi psami ponosz  koszty

ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.
§ 25

Obowi zek unieszkodliwienia zw ok zwierz cych nale y do:
1. osób posiadaj cych zwierz ta
2. zarz dcy drogi, gdy pad e zwierz  znajduje si  na jezdni lub w obr bie pasa drogowego,
3. Gmina w odniesieniu do pozosta ych terenów.

§26
Zasady post powania z bezdomnymi zwierz tami na terenie gminy reguluje odr bna uchwa a
Rady Gminy Tymbark w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierz tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy Tymbark”.

ROZDZIA  9
WYMAGANIA ODNO NIE UTRZYMYWANIA ZWIERZ T GOSPODARSKICH

NA TERENACH WY CZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 27
1. Utrzymywanie zwierz t gospodarskich jest zabronione na terenach wy czonych

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, jako takie.

2. Zakaz utrzymywania zwierz t gospodarskich dotyczy tak e zwartych terenów, zaj tych
przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje u yteczno ci publicznej,
centra handlowe, hotele, strefy przemys owe, ogrody dzia kowe.

3. Na pozosta ych terenach wy czonych z produkcji rolnej, dopuszcza si  utrzymywanie
zwierz t gospodarskich pod nast puj cymi warunkami:



1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz t
spe niaj cych wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.),

2) wszelka uci liwo  hodowli dla rodowiska w tym emisje b ce jej skutkiem
zostan  ograniczone do obszaru nieruchomo ci, na której jest prowadzona,

3) wytwarzane w trakcie utrzymania zwierz t gospodarskich odpady i nieczysto ci nale y
gromadzi  w miejscu nie stwarzaj cym uci liwo ci w korzystaniu z posesji

siednich,
4) gromadzenie i usuwanie odpadów sta ych i nieczysto ci ciek ych nie mo e

powodowa  zanieczyszczenia rodowiska.
4. Prowadz cy chów zwierz t gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 3,

zobowi zani s  przestrzega  zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzega  przepisów sanitarno- epidemiologicznych,
2) przeprowadza  deratyzacj  pomieszcze , w których prowadzona jest hodowla

zwierz t, dwa razy do roku wiosn  i jesieni , realizowan  przez podmiot uprawniony;
3)  pszczo y  trzyma  w  ulach,  ustawionych  w  odleg ci,  co  najmniej  10  m  od  granicy

nieruchomo ci w taki sposób, aby wylatuj ce i przylatuj ce pszczo y nie stanowi y
uci liwo ci dla w cicieli nieruchomo ci s siednich.

§ 28
ciciele zwierz t gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego maj

obowi zek usuwania odchodów zwierz cych, pozosta ci karmy lub ció ki pozostawionych
na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

ROZDZIA  10
OBSZARY PODLEGAJ CE OBOWI ZKOWEJ DERATYZACJI

ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 29
ciciele nieruchomo ci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowi zani s  do

przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomo ci. Obowi zek
ten, w odniesieniu do w cicieli budynków jednorodzinnych, mo e by  realizowany tylko
w miar  potrzeby.

§ 30
W przypadku wyst pienia populacji gryzoni, stwarzaj cej zagro enie sanitarne, Wójt Gminy
Tymbark okre li, w uzgodnieniu z Pa stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
obszary podlegaj ce obowi zkowej deratyzacji oraz, poprzez zarz dzenie, termin jej
przeprowadzenia.

§ 31
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci aj  w cicieli nieruchomo ci.

§ 32
W przypadku terenów u yteczno ci publicznej obowi zek ten spoczywa na Gminie Tymbark.

ROZDZIA  11
POSTANOWIENIA KO COWE

§ 33
1. Upowa nieni przez Wójta Gminy w Tymbarku pracownicy oraz jednostki upowa nione do

kontroli na mocy odr bnych przepisów, s  uprawnieni do wykonywania czynno ci
kontrolnych w zakresie stosowania postanowie  Regulaminu. Pracownicy
przeprowadzaj cy kontrol  legitymowa  si  b  wobec u ytkowników nieruchomo ci
legitymacj  s bow .



2. Kto nie wykonuje obowi zków okre lonych Regulaminem podlega karze grzywny, na
podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci
i porz dku w gminach.

3. Wszelkie nieprawid owo ci dotycz ce stanu czysto ci i porz dku na terenie Gminy
Tymbark mo na zg asza  do Urz d Gminy w Tymbarku, który b dzie inicjowa  dzia ania,
jak równie  b dzie popiera  inicjatywy mieszka ców maj ce na celu popraw  czysto ci
i porz dku oraz nale ytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego Gminy.


