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UCHWAŁA NR XXXV/289/18
RADY GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm, ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289,) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej, Rada
Gminy Zembrzyce uchwala co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienie ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na
terenie Gminy Zembrzyce.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z podziałem na:
1. odpady surowcowe:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
d) metal,
e) zużyta odzież,
2. odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady;
3. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony;
4. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
5. odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych:
a) przeterminowane leki,
b) zużyte artykuły higieniczne,
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c) chemikalia,
d) zużyte baterie, akumulatory, żarówki,
e) popiół inny niż z drewna,
6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:
a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
b) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania nieruchomości niezabudowanych
sąsiadujących z terenami zabudowanymi w stanie wolnym od zachwaszczenia i wysokich traw.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji
przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie
pojazdu.
3. Naprawy i regulacja pojazdów mechanicznych może odbywać się wyłącznie w zakładach prowadzących
działalność w tym zakresie z zastrzeżeniem ust 4.
4. Drobne doraźne naprawy pojazdów samochodowych np.: wymiana kół, wymiana świec zapłonowych,
uzupełnianie płynów mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie powodują zagrożenia
w ruchu drogowym oraz, że w wyniku ich przeprowadzania nie nastąpi zanieczyszczenie wód, gleby, powietrza
oraz, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone są w pojemnikach,
których zawartość usuwana jest po zakończonej pracy przez wykonawcę i przekazywana podmiotowi
uprawnionemu.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.
§ 6. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności – od 35 l do 90 l
b) pojemniki na odpady komunalne o pojemności – 120 l
c) worki o pojemności 20 l, 90 l, 120 l, 140 l.
§ 7. 1. Odpady selektywnie zbierane u źródła powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników:
a) do worków żółtych o pojemności 120 l – oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
b) do worków niebieskich o pojemności 120 l – oznaczonych napisem „Papier” ;
c) do worków zielonych o pojemności 120 l – oznaczonych napisem „Szkło”;
d) do worków brązowych o pojemności 20 l – oznaczonych napisem „Bio”;
e) do worków szarych 90 l – oznaczonych napisem „Popiół” ;
f) do worków pomarańczowych 90 l – oznaczonych napisem „Zużyte artykuły higieniczne”;
g) do worków różowych 120 l – oznaczonych napisem „Zużyta odzież”;
h) do worków czarnych 140 l lub pojemników 120 l wyposażonych w czarny worek - oznaczonych napisem
„Odpady niesegregowalne”.
2. Dokładne wytyczne dotyczące selektywnej zbiórki określa załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 8. 1. Worki do selektywnej zbiórki powinny być opatrzone logiem Gminy Zembrzyce umieszczonym
przez producenta worka i kodem identyfikującym właściciela odpadów komunalnych z zastrzeżeniem §
10 ust.3.
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2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się u przedsiębiorcy lub innego dostawcy w worki
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 9. 1. Miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
powinny posiadać utwardzoną powierzchnię.
2. W dniu zbiórki właściciel nieruchomości powinien usunąć z pojemnika plastikowego worek i wystawić
go w miejscu wyznaczonym do odbioru odpadów komunalnych. Pojemniki plastikowe właściciel
nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§ 10. 1. Miejsca publiczne takie jak: przystanki komunikacji, boiska, place zabaw itp.powinny być
obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne zamocowane na stałe. Na przystankach komunikacji publicznej
kosze należy umieszczać poza wiatą.
2. Właściciele nieruchomości, prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do:
a) zapewnienia wystarczającej ilości koszy i pojemników do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku
prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby klientów,
b) sprzątania miejsca prowadzonej działalności oraz najbliższego otoczenia,
c) selektywnego gromadzenia odpadów.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni używać do gromadzenia odpadów komunalnych
pojemników na których w sposób trwały będzie umieszczona informacja jednoznacznie identyfikująca
jednostkę wywozową odbierającą odpady.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 11. 1. Stałe odpady komunalne zbierane selektywnie muszą być usuwane z terenu nieruchomości
okresowo z częstotliwością;
a) z terenów mieszkalnych – w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z terenów na których prowadzona jest działalność gospodarcza – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
w tygodniu,
c) z terenów czasowo zamieszkałych – w miarę potrzeb, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na miesiąc,
d) z koszy ulicznych – w miarę potrzeb – nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Właściciele punktów handlowych i usługowych zobowiązani są usuwać odpady na bieżąco z koszy,
pojemników znajdujących się poza budynkiem.
§ 12. 1. Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości
letniskowych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zembrzyce, który będzie
wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Zembrzyce z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.
2. Worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 800 rano w granicy
nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla prowadzących
działalność w zakresie usuwania odpadów w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób
trzecich.
3. Zaleca się aby worki z odpadami komunalnymi były zapełnione co najmniej w 80%.
4. Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane
i rozbiórkowe oraz selektywnie zebrane odpady: szkło, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
papier, metal i odpady biodegradowalne właściciel może odwieść do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Terminy przyjmowania odpadów problemowych w stałym punkcie określać będzie
Zarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce.
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5. Ponadto meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i z nieruchomości letniskowych co najmniej dwa razy w roku przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zembrzyce, który będzie wprowadzony
Zarządzeniem Wójta Gminy Zembrzyce.
6. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie odbierany od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i z nieruchomości letniskowych co najmniej dwa raz w roku przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zembrzyce, który będzie wprowadzony
Zarządzeniem Wójta Gminy.
7. Odpady zawierające azbest (eternit, papa i inne materiały zawierające azbest) nie będą odbierane podczas
zbiórek odpadów komunalnych ani przyjmowane w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Odpady zawierające azbest należą do grupy odpadów niebezpiecznych, powinny być usuwane
i transportowane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo w odpowiednich warunkach i składowane na
składowisku odpadów niebezpiecznych.
§ 13. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i wsposób gwarantujący,
że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód
gruntowych.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
eksploatacji.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
2. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, powinni w miarę
możliwości:
a) wielokrotnie używać produkty i opakowania, w szczególności unikać produktów jednorazowego użytku,
b) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, w szczególności napoje w butelkach szklanych i za kaucję,
c) korzystać z pudełek, pojemników, kubków, słoików które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,
d) używać toreb wielokrotnego użytku,
e) kupować i stosować akumulatorki zamiast baterii jednorazowego użytku,
f) oddawać nienoszone ubrania organizacjom charytatywnym lub wrzucać do pojemników na odzież,
g) oddawać stare, ale nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub bezpośrednio znajomym lub
sąsiadom,
h) kompostować odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku.
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.
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością
dla
ludzi
oraz
przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego poprzez:
a) stały i skuteczny dozór;
b) prowadzenie psa na uwięzi, a ponadto psa rasy uznawanej za agresywną w kagańcu;
c) nie wprowadzanie zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci;
d) nie wprowadzanie zwierząt do budynków użyteczności publicznej, zakaz nie dotyczy psów przewodników;
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e) usuwanie odchodów zwierzęcych pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych;
obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych
z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego;
f) nie pozostawianie zwierząt w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń.
2. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w lokalach mieszkalnych i użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć
je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
3. W przypadku zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę fakt ten należy
zgłosić w Urzędzie Gminy Zembrzyce.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów,zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.
3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa
domowego.
4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
a) zapewnić by wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli,nieczystości
był
gromadzone
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
b) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
c) składować obornik w pomieszczeniach zamkniętych ograniczających emisje przykrego
i uniemożliwiających przedostawanie się ścieków do gleby i na teren sąsiednich nieruchomości;

zapachu

d) właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie ich przepędzania lub przewozu przez
tereny
publiczne
odpowiada za ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz pozostawienie tych terenów
w czystości.
5. Zakazuje się: utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich
w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo w klatkach uniemożliwiających im zachowanie
naturalnej pozycji. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, dłużej niż 12 godzin
w czasie doby. Uwięź na której jest trzymane zwierzę, nie może być krótsza niż 3 m oraz powodować u niego
urazów ani cierpień.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych są zobowiązani do
przeprowadzenia deratyzacji w przypadkach wystąpienia gryzoni.
2. Deratyzację przeprowadza się przede wszystkim w miejscach dostępnych dla przebywania gryzoni:
a) posesje;
b) fermy hodowlane,
c) miejsca uboju zwierząt,
d) masarnie,
e) piekarnie,
f) magazyny,
g) młyny,
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h) targowiska,
i) miejsca składania odpadów komunalnych,
j) ciągi kanalizacyjne i kanały ciepłownicze,
k) piwnice.
3. Deratyzację zleca się przedsiębiorcy wyspecjalizowanemu w tym zakresie lub
przeprowadza
się stosując preparaty o wysokiej skuteczności i jak najmniejszej toksyczności,dopuszczone
do sprzedaży
przez uprawniony organ. Przy rozkładaniu preparatów powinno się zachować dbałość o to, aby miejsca
rozłożenia były oznakowane i zabezpieczone przed dostępem dzieci, ptactwa i zwierząt.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości lub instalacji.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 18. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie
z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.
§ 20. Traci moc Uchwała Nr NR XV/126/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zadora
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/289/18
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Wytyczne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Zembrzyce.
Kolor worka i przeznaczenie
WOREK ŻÓŁTY 120 L
„METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”

WOREK NIEBIESKI 120 L
„PAPIER”

WOREK ZIELONY 120 L
„SZKŁO”

WOREK BRĄZOWY 20L
„BIO”

WOREK SZARY 90 L
„POPIÓŁ”
WOREK CZARNY 120 L
„ODPADY
NIESEGREGOWALNE”

Co należy wrzucać
Odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady
tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe.
Odpady z papieru, w tym
tektury, odpady
opakowaniowe
z papieru i
odpady
opakowaniowe z tektury,
Butelki i słoiki po
napojach i żywności,
szklane flakony, inne szklane
przedmioty wykonane ze szkła
(spodeczki pod
szklanki, kufle),
opakowania szklane
po kosmetykach.

Co nie należy wrzucać
Tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, opakowań po środkach
niebezpiecznych, puszek po farbach
i lakierach. Odpadów remontowych
i budowlanych,zużytych
bateriii akumulatorów,zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
;innych odpadów komunalnych(w tym
niebezpiecznych).
Papieru powlekanego folia
i kalką, kartonu po mleku i napojach,
pieluch jednorazowych i podpasek,
worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych,
tapety, innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
Ceramiki (porcelana, naczynia typu
arco, talerze, doniczki), luster,
szkła budowlanego
(szyby okienne, szkło
zbrojone),szyby samochodowe,żarówek
i lamp neonowych, fluorescencyjnych,
szkła żaroodpornego,
szkła:okularowego,plastikowego,
opakowań po
środkach niebezpiecznych,
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych).
Kości, odchodów
zwierzęcych i innych
odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)
odpady powinny być wrzucane luzem
bez dodatkowych opakowań typu
reklamówki, woreczki itp.

Odpady kuchenne
- pozostałości po warzywach
i owocach,inne
resztki żywności
(także skorupki
jaj), pozostałości po parzeniu
kawy i herbaty (zużyte filtry do
kawy, torebki po herbacie), itp.
Popiół który powinien być Popiół powinien być
suchy.
innych zanieczyszczeń.

pozbawiony

Obuwie,gąbki,tworzywa
Odpadów komunalnych, które można
piankowe,przedmioty składające wysegregować.
się z wielu tworzyw np.
połączenie
tkaniny,
gumy,
metalu itp.; tapety, pergamin,
zabawki bez baterii, kalkę,
fotografie, fajans,
wyroby ceramiczne:
kubki, talerze,
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WOREK POMARAŃCZOWY
90L
„ZUŻYTE ARTYKUŁY
HIGIENICZNE”
WOREK RÓŻOWY 120 L
„ZUŻYTA ODZIEŻ „
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półmiski; figurki,
znicze; zużyte (pełne) worki do
odkurzaczy; płyty CD/DVD,
pozostałości po papierosach.
Pampersy i inne
Odpady powinny być wrzucane luzem
zużyte artykuły higieniczne.
bez dodatkowych opakowań typu
reklamówki, woreczki itp.
Zniszczone ubrania, szmaty.

1. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Zembrzyce lub przekazywać je do
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je
do specjalnych pojemników znajdujących się w budynku użyteczności publicznej i w Gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Chemikalia (puszki po farbach, lakierach itp.) należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddawać podczas
zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być załadowane do odpowiedniego pojemnika
przeznaczonego na tego typu odpady (ograniczające pylenie). Pojemnik można zamówić u przedsiębiorcy
odbierającego odpady. Odpady remontowo – budowlane będą przyjmowane w Gminny Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych lub oddawać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
7. Odpady ulegające biodegradacji – zalecane jest kompostowanie w przydomowych kompostowniach,
ponadto można oddawać je podczas zbiórki odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt 8.
8. Odpady zielone – skoszona trawa, liście, gałęzie itp. zalecane jest kompostowanie w przydomowych
kompostownikach, ponadto można je oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zadora

