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UCHWAŁA NR … 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia … 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 1. Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice, 
który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/279/2017 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 20 czerwca 2017 roku. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r. 
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Załącznik do Uchwały Nr … 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia … 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE 

 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pawłowice, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

2) wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) wymagań w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego, 

4) wymagań w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi, 

5) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków 
oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów, 

6) wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych, 

7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

9) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku,  

10) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach, 

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

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pawłowice, 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Pawłowice, 

3) wojewódzkim planie gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć uchwałę Nr 37/7/2017 
z dnia 24 kwietnia 2017 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022”, 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), 

5) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145), 

6) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy stale lub czasowo, 

7) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomości inne niż zamieszkałe, 
w szczególności obiekty handlowe, usługowe, sportowe, produkcyjne, użytku publicznego, 
ogródki działkowe, itp., 
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8) zmieszanych odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady pozostałe po 
segregacji i nienadające się do recyklingu lub ponownego użycia, 

9) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, 

10) PSZOK – rozumie się przez to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony 
przez gminę zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy, 

11) przydomowych kompostownikach – rozumie się przez to miejsca służące do zbierania 
bioodpadów w formie naziemnej pryzmy, lub pojemniki przeznaczone do kompostowania 
bioodpadów w celu wytworzenia naturalnego nawozu, zapewniające cyrkulację powietrza, 
odpowiednią wilgotność oraz odpływ wody, 

12) nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej zwartej – rozumie się przez to więcej niż dwa 
budynki sąsiadujące ze sobą i posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne, 

13) nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej pojedynczej – rozumie się przez to maksymalnie 
dwa budynki sąsiadujące ze sobą, posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne 

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie swojej 
nieruchomości. 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

2. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach, w workach lub w innych miejscach 
przewidzianych w Regulaminie, należy wydzielić z nich następujące frakcje: 

1) odpady zbierane selektywnie: 

a. papier, 

b. metale, 

c. tworzywa sztuczne, 

d. szkło, 

e. opakowania wielomateriałowe, 

f. bioodpady, z wydzieleniem bioodpadów kwalifikujących się do zagospodarowania 
w przydomowym kompostowniku, 

g. popiół z kotłów C.O., 

h. odpady niebezpieczne, 

i. przeterminowane leki i chemikalia, 

j. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

k. zużyte baterie i akumulatory, 

l. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n. zużyte opony, 

o. odpady budowlane i rozbiórkowe 

p. odpady tekstyliów i odzieży; 

2) zmieszane odpady komunalne, pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów wymienionych 
w pkt 1. 
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3. Poniższe odpady zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób: 

1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe: 

a. w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – w workach koloru żółtego oznaczonych 
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

b. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – w pojemnikach koloru żółtego 
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

c. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – w pojemnikach lub w workach oznaczonych napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”, 

2) odpady z papieru i tektury: 

a. w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – w workach koloru niebieskiego 
oznaczonych napisem „Papier”, 

b. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – w pojemnikach koloru niebieskiego 
oznaczonych napisem „Papier”, 

c. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – w pojemnikach lub w workach oznaczonych napisem „Papier” 

3) odpady ze szkła: 

a. w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – w workach koloru zielonego oznaczonych 
napisem „Szkło”, 

b. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – w pojemnikach koloru zielonego 
oznaczonych napisem „Szkło”, 

c. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – w pojemnikach lub w workach oznaczonych napisem „Szkło” 

4) bioodpady:  

a. w zabudowie mieszkaniowej – do pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem 
„BIO”, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1, 

b. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – do pojemników lub worków koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek wynikający z § 4 ust. 1 Regulaminu poprzez: 

1) zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w workach, 
pojemnikach lub miejscach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, znajdujących się na 
terenie nieruchomości, w sposób uniemożliwiający mieszanie się poszczególnych frakcji 
odpadów ze sobą, 

2) pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z częstotliwością i zasadami określonymi 
w niniejszym Regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, realizując obowiązek wynikający 
z § 4 ust. 1 Regulaminu mogą, samodzielnie i na własny koszt, dostarczać selektywnie zebrane 
odpady komunalne do PSZOK. 

3. Uznaje się, że odpady wskazane w § 4 ust. 2 są zbierane w sposób selektywny, 
jeżeli w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania konkretnej frakcji odpadów nie znajdują 
się odpady innych frakcji o łącznej masie przekraczającej 10% całkowitej masy odpadów 
znajdujących się w worku lub pojemniku. 

§ 6. Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy należy zbierać oddzielnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

 

Rozdział 3. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 7.  1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zapewnia przyjmowanie 
odpadów segregowanych wytworzonych przez mieszkańców gminy, z podziałem na następujące 
rodzaje odpadów: 
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a. papier, 

b. metale, 

c. tworzywa sztuczne, 

d. szkło, 

e. opakowania wielomateriałowe, 

f. bioodpady, 

g. popiół z kotłów C.O., 

h. odpady niebezpieczne, 

i. przeterminowane leki i chemikalia, 

j. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

k. zużyte baterie i akumulatory, 

l. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n. zużyte opony, 

o. odpady budowlane i rozbiórkowe 

p. odpady tekstyliów i odzieży; 

2. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających 
z regulaminu korzystania z PSZOK. 

3. Regulamin korzystania z PSZOK stanowi załącznik do odrębnej uchwały Rady Gminy 
Pawłowice. 

4. Dni i godziny otwarcia PSZOK, regulamin korzystania z PSZOK oraz inne informacje dotyczące 
punktu są umieszczone na stronie internetowej www.pawlowice.pl 
lub www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl. 

 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego 

§ 8. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż 
nieruchomości, stanowiących wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, na których nie jest dopuszczony płatny postój 
lub parkowanie pojazdów samochodowych, powinno odbywać się w sposób niestwarzający zagrożeń, 
ani utrudnień dla ruchu pieszych i pojazdów. 

 

Rozdział 5. 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 
i warsztatami naprawczymi 

§ 9. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób 
uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska. 

§ 10. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać 
się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one 
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające 
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Rozdział 6. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub 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 

http://www.pawlowice.pl/
http://www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl/
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i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów 

§ 11. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności od 120 l do 1100 l, wykonane 
z polietylenu PE-HD, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 840, 

2) pojemniki na popiół z kotłów C.O. o pojemności od 120 l do 1100 l, wykonane z polietylenu PE-
HD, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 840, 

3) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 120 l do 1100 l, 

4) worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 80 l do 120 l, 

5) przydomowe kompostowniki służące kompostowaniu bioodpadów, 

6) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 30 m3, przeznaczone na odpady budowlano-remontowe 
i rozbiórkowe, 

7) pojemniki o pojemności min. 15 l przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

8) kontenery o pojemności min. 1 m3 przeznaczone do zbiórki tekstyliów i odzieży, 

9) kosze uliczne o pojemności min. 30 l, 

10) pojemniki typu podziemnego lub półpodziemnego, służące zbieraniu odpadów na terenach 
zabudowy wielorodzinnej. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, z których 
odbierane będą odpady komunalne zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w taką ilość pojemników na zmieszane 
odpady komunalne, aby nie dopuszczać do ich przepełniania z uwzględnieniem ilości, rodzaju 
wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbioru, jednak nie mniejszej niż jeden pojemnik 
o pojemności min. 120 l, 

2) nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne np. typu: 
handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego, powinna być wyposażona w co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 120 l na zmieszane odpady komunalne. Dotyczy to 
również każdorazowego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego, 
znajdującego się na terenie właściciela nieruchomości, 

3) nieruchomość, na której znajdują się ogródki działkowe, powinna być wyposażona w pojemnik 
na zmieszane odpady komunalne o pojemności min. 40 l w przeliczeniu na każdy ogródek 
działkowy w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym 
okresem, 

4) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi należy wyposażyć w pojemniki na 
zmieszane odpady komunalne, których ilość i pojemność jest dostosowana do liczby 
mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były 
wymagania określone w niniejszym regulaminie. 

§ 12. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników i worków przeznaczonych do 
zbiórki odpadów komunalnych: 

1) pojemniki i worki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, 
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, 

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki 
należy wyposażyć w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

a. na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb, 
dostosowując do panującego na danym terenie ruchu pieszych, 

b. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 150 m, 

c. na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a 
jeśli jej nie ma –w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 

2. Ustala się następujące zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym: 
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1) pojemniki na odpady komunalne należy poddawać dezynfekcji i dezynsekcji co najmniej raz na 
kwartał, 

2) pojemniki na odpady komunalne należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym, 
umożliwiającym ich opróżnianie oraz zabezpieczenie odpadów przed opadami atmosferycznymi. 

3. Ustala się następujące zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsc gromadzenia odpadów: 

1) odpady powinny być gromadzone w miejscach wyodrębnionych na terenie nieruchomości, na 
wyrównanej i utwardzonej nawierzchni, 

2) miejsca gromadzenia odpadów powinny zapewniać zabezpieczenie przed działaniem czynników 
atmosferycznych, dostępem osób nieuprawnionych oraz zwierząt, 

3) należy na bieżąco pozbywać się odpadów zgromadzonych w miejscach gromadzenia odpadów 
poprzez przekazywanie ich podmiotowi odbierającemu odpady komunalne lub dostarczanie ich 
do PSZOK. 

 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w 
pierwszej kolejności powinni dążyć do zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej 
nieruchomości w kompostownikach przydomowych.  

2. Usytuowanie przydomowych kompostowników i sposób kompostowania bioodpadów nie może 
powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia 
terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz musi spełniać wymogi określone 
przepisami prawa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we 
własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez 
kompostowanie ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania 
pojemnika lub worka na te odpady, w części odpowiadającej ilości bioodpadów poddawanych 
kompostowaniu. 

 

Rozdział 8. 

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

§ 14. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) zmieszane odpady komunalne: 

a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

− w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – co najmniej jeden raz w 
miesiącu, 

− w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – co 
najmniej jeden raz na dwa tygodnie; 

b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej raz w tygodniu, 

2) odpady segregowane rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe: 

a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b. dla nieruchomości w zabudowie co najmniej jeden raz w tygodniu, 

3) odpady komunalne rodzaju: opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe: 

a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej dwa razy w roku, jeden raz 
w każdym półroczu, 
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b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej jeden raz w miesiącu, 

4) bioodpady: 

a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

− w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – co najmniej jeden raz 
w miesiącu, 

− w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – co 
najmniej jeden raz na dwa tygodnie; 

b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej jeden raz w tygodniu, 

5) popiół z palenisk domowych: 

a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w miesiącach: październik, listopad, 
grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień - jeden raz w miesiącu; 

b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w miesiącach: październik, listopad, 
grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień - jeden raz w tygodniu; 

2. Odpady zbierane selektywnie wskazane w §4 ust. 2 pkt 1, w przypadku braku odbioru 
bezpośrednio z nieruchomości lub w przypadku konieczności dodatkowego wywozu, należy: 

1) zużyte lekarstwa - wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub 
dostarczyć do PSZOK, 

2) baterie - wrzucać do pojemników znajdujących się w szkołach, innych obiektach lub dostarczyć 
do PSZOK, 

3) popiół z palenisk domowych – dostarczyć do PSZOK, 

4) bioodpady - zagospodarowywać w indywidualnych kompostownikach przydomowych lub 
dostarczyć do PSZOK, 

5) pozostałe odpady segregowane – dostarczyć do PSZOK. 

 

§ 15. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne: 

1) zmieszane odpady komunalne: 

a. w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b. w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – co najmniej 
jeden raz na dwa tygodnie; 

2) odpady segregowane rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe, popiół z kotłów C.O.: co najmniej jeden raz w miesiącu, 

3) bioodpady: 

a. w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b. w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – co najmniej 
jeden raz na dwa tygodnie; 

4) pozostałych odpadów segregowanych, wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych, wymienionych w §4 ust. 2 pkt 1 lit. h-p należy pozbywać się na bieżąco, 
adekwatnie do częstotliwości ich wytwarzania. 

§ 16. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z koszy ulicznych i przystankowych – częstotliwość opróżniania powinna być adekwatna do 
potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się koszy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał, 
nie dopuszczając do przepełnienia kontenerów, 

3) właściciel nieruchomości, na terenie której znajdują się punkty handlowe i usługowe 
zlokalizowane poza budynkami, są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w tygodniu; 
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§ 17. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić odpady, pojemniki lub worki z odpadami, 
zależnie od rodzaju zbiórki, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby 
nie zakłócać ruchu pieszych oraz komunikacji samochodowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem 
odbioru odpadów. 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zgromadzone w udostępnionych przez podmiot 
uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 
nie powodującym utrudnień w korzystaniu z nieruchomości lub miejscu wyznaczonym do tego 
celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
postanowień umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem świadczącym 
usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych . 

4. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika 
z  instrukcji ich eksploatacji. 

5. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. Przyjmuje się, 
że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. 

 

Rozdział 9. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 18.  Działania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowane przez właścicieli 
nieruchomości oraz podmioty działające na terenie Gminy, powinny prowadzić do: 

− ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, szczególnie bioodpadów oraz zmieszanych odpadów 
komunalnych, 

− zwiększenia poziomu odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego 
z wymaganiami ochrony środowiska, 

− wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, 

− wydzielenia odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych 
i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów 
budowlanych i rozbiórkowych, 

− zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych. 

§ 20. Podejmuje się działania polegające na edukacji ekologicznej, promującej zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promocję 
wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania 
promocyjne i edukacyjne. 

 

Rozdział 10. 

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

wspólnego użytku 

§ 21. 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 publicznego, w tym do uprzątnięcia 
nieczystości pozostawionych przez te zwierzęta. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz, 

2) zwolnienia psów ze smyczy na terenie nieruchomości tylko w przypadku, gdy nieruchomość 
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp 
osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

3) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne lub w inny sposób 
zagrażającego otoczeniu - w kaganiec, 
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4) prowadzenia psów na smyczy w miejscach publicznych, a psa rasy uznawanej za agresywną 
lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu, 

5) wyprowadzania zwierząt na tereny nieobjęte zakazami ich wyprowadzania, obowiązek ten 
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników; 

 

Rozdział 11. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 22. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się 
na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w budynkach wielorodzinnych i obiektach 
im przynależnych. 

 

Rozdział 12. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania 

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź 
przechowywania produktów rolno-spożywczych, 

2) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego, 

3) tereny przemysłowe, zakłady pracy i inne tereny, na których zostanie stwierdzone zagrożenie 
epidemiologiczne. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzać raz w roku 
w miesiącu październiku. 

 

 

 

 


