
 

 

UCHWAŁA NR XVI/236/2020 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późń. zm.), 

po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt. 5 Uchwały  

nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4981 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisła 

postanawia  

§ 1. Uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/441/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 3 stycznia 2017 r. 

poz. 39). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca  2020 roku. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

  
 

Przewodniczący Rady  Miasta Wisła 

 
 

Janusz Podżorski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 2812



Załącznik do uchwały Nr XVI/236/2020 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
położonych na terenie Miasta  Wisła. 

§ 2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:   

1) firmie wywozowej – rozumie się przez to podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010); 

2) nieczystościach ciekłych – zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), rozumie się przez to ścieki 

gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;  

3) nieruchomości –  zgodnie z definicją wskazaną w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej 
stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub 

części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 

własności;  

4) odpadach komunalnych - zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701) rozumie się przez to odpady powstające 

w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 

poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;  

5) odpadach niebezpiecznych - zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną 

spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, 
określa załącznik nr 3 do ustawy.;  

6) odpadach ulegających biodegradacji – zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701) rozumie się przez to odpady, 

które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;  

7) odpadach zielonych - zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701) rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące 

części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także 
z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;  

8) bioodpadach - zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701) rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady 
z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 

zbiorowego żywienia;  

9) wojewódzkim planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to aktualnie obowiązujący plan 

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego; 

10) pojemnikach – rozumie się przez to również worki polietylenowe; 
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11) selektywnym zbieraniu - zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701) rozumie się przez to zbieranie, w ramach 

którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami; 

12) terenach zieleni – zgodnie z definicją wskazaną w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 55) rozumie się przez to tereny urządzone wraz 
z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące 

funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 

jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, 

zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom 
przemysłowym;  

13) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010); 

14) właścicielach nieruchomości – zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010); rozumie się przez to także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;  

15) zabudowie jednorodzinnej – zgodnie z definicją wskazaną w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) należy przez to rozumieć jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi 

i gospodarczymi;  

16) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynek wielorodzinny lub zespół takich budynków, 
które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

17) zbiornikach bezodpływowych – zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)  rozumie się przez to instalacje 

i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

18) zwierzętach domowych – zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 122) rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 

przez człowieka w charakterze jego towarzysza;  

19) zwierzętach gospodarskich – zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 

2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 poz. 2132 z późn. zm.) 

zwierzęta gospodarskie podzielono według rodzaju na: 

a) koniowate - zwierzęta gatunków: koń i osioł, 

b) bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe i bawoły, 

c) jeleniowate - zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach 

fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, 
o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej, 

d) drób, 

e) świnie, 

f) owce, 

g) kozy, 

h) pszczołę miodną, 

i) zwierzęta futerkowe. 
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Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI I TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 3. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są w sposób selektywny.  

§ 4. Selektywnej zbiórce podlegają wytworzone na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metal, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyte opony, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, 

12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów prowadzonych 

samodzielnie. 

§ 5. 1.  Obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego winien być realizowany przez ich spryzmowanie i odgarnięcie w miejsce 

niepowodujące utrudnień w korzystaniu z nieruchomości oraz w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości (o których 
mowa w ust. 1), poprzez ich zgarnięcie na jezdnię drogi publicznej. 

§ 6. 1. Dopuszcza się  mycie pojazdów samochodowych (nie obejmujące mycia silnika i podwozia),  

na własnej posesji, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, w odległości nie mniejszej niż 30 m od 

cieku wodnego lub ujęcia wody, przy zastosowaniu środków nieszkodliwych dla środowiska w sposób 
uniemożliwiający spływ wody na tereny sąsiednie.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenach 

nieruchomości, z wyłączeniem terenów służących do użytku publicznego, wyłącznie w zakresie doraźnych 
napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu, pod warunkiem, że nie spowodują skażenia wód lub ziemi 

oraz nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości. Zużyte części oraz materiały eksploatacyjne należy 

gromadzić, w zależności od powstałej frakcji odpadów, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, 
a następnie usunąć zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

Rozdział 3. 

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW  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 

§ 7. 1. Niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne powinny być zbierane i gromadzone w szczelnych 

zamykanych pojemnikach o minimalnej pojemności 110 l uwzględniając średnią tygodniową ilość odpadów 

komunalnych wytworzonych na danej nieruchomości:  

1) dla budynków mieszkalnych – 20 litrów na mieszkańca, 

2) dla szkół, żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 3 litry na każde dziecko, ucznia, studenta  

i pracownika, 
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3) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów i innych obiektów, w których udostępnione są miejsca 

noclegowe – 15 litrów na jedno łóżko, 

4) dla lokali handlowych – nie mniej niż 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego,  

5) dla lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, a także dla takich obiektów jak kina, 

biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura i inne – 7 litrów na każdego wykonującego pracę, 

6) dla lokali gastronomicznych, w tym także tzw. ogródków gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce 
konsumpcyjne, 

7) dla punktów handlowo-usługowych poza lokalem, straganów poza targowiskami oraz kiosków  

o powierzchni do 15 m2, 

8) dla targowisk – 10 litrów na jeden stragan lub inne wyznaczone miejsce do handlu 

§ 8. 1.  Do selektywnego gromadzenia odpadów wyszczególnionych w § 4 ust. 1 pkt. 1-6 stosuje się  

pojemniki lub worki  o minimalnej pojemności 80 litrów, odpowiednio zabezpieczone przed wysypywaniem 

się zawartości na zewnątrz z tym, że pojemniki i worki  winny  być utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) NIEBIESKI -  papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

2) ŻÓŁTY - odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) ZIELONY-  z przeznaczeniem na szkło; 

4) BRĄZOWY  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

§ 9. 1.  Do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą służyć  kompostowniki przydomowe.  

2. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

może odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości, pod warunkiem, że nie stanowi uciążliwości dla 

sąsiednich nieruchomości,  a pojemność kompostownika nie przekracza 5m3 i kompostownik jest oddalony od 
granicy nieruchomości co najmniej 2 metry. Odległość ta może być mniejsza w przypadku zgody właściciela 

sąsiedniej nieruchomości na lokalizację kompostownika.  

§ 10. 1.  Do  gromadzenia odpadów na drogach publicznych oraz na terenach ogólnodostępnych, takich jak 

place, przystanki komunikacji publicznej, parkingi i parki, należy stosować pojemniki lub worki (kosze 
uliczne) z tworzywa sztucznego lub metalowe o minimalnej pojemności 15 litrów, rozmieszczone w sposób 

umożliwiający swobodne z nich korzystanie w ilości dostosowanej do natężenia ruchu, przy czym odległość 

pomiędzy dwoma kolejnymi pojemnikami nie powinna być większa niż:    

1) na drogach publicznych - 1000 metrów; 

2) na terenach ogólnodostępnych: 

a) w parkach - 100 metrów, 

b) na parkingach - 50 metrów, 

c) na przystankach autobusowych co najmniej jeden pojemnik usytuowany w sąsiedztwie wiaty lub 

oznaczenia przystanku. 

2. Zasady gospodarowania  odpadami powstałymi na nieruchomościach, na których odbywają się imprezy 
masowe oraz inne imprezy sportowo-rekreacyjne, handlowe, kulturalne, odbywają się na podstawie przepisów 

odrębnych. 

§ 11. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one 
gromadzone i usuwane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych i wywożone zgodnie  

z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych.   

2. Worki na odpady komunalne do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane przez firmę wywozową. 

§ 12. 1.   Pojemniki lub worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych 

zarówno dla ich użytkowników  jak i firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości 

i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 
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2. W celu umożliwienia odbioru odpadów firmie wywozowej, właściciele nieruchomości zobowiązani są 

umieszczać pojemniki lub zawiązane worki wypełnione odpadami w dniu odbioru odpadów w miejscu 

dostępnym bez konieczności wchodzenia na teren ogrodzonej posesji, otwierania bram wjazdowych. 
Niewypełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem wywozu odpadów bez możliwości reklamacji.  

3. Udostępnianie pojemników lub worków powinno nastąpić przed 7.00 rano w wyznaczonym terminie 

odbioru, w sposób i w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp firmie wywozowej, z zachowaniem 
warunków określonych w ust.2. 

§ 13. 1.  Każdorazowo po umieszczeniu odpadów komunalnych  w pojemnikach lub workach na odpady 

należy zamknąć szczelnie pokrywę pojemnika, a w przypadku worków zawiązać w celu uniemożliwienia 

wydostania się odpadów pod wpływem np. wiatru lub deszczu. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i kompostowniki należy utrzymywać w należytym stanie 

sanitarnym poprzez ich mycie dezynfekcje, porządkowym - nie dopuszczając do ich przepełnienia, a także 

w należytym stanie technicznym poprzez wykonywanie niezbędnych napraw i konserwacji oraz wymiany, 
niezwłocznie po zaistnieniu takiej konieczności. 

Rozdział 4. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

  

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w  § 15 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 1 lit. c  

przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy 

właścicielem  nieruchomości, a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Przepisów 
określonych w § 15 ust. 1 o przekazywaniu odpadów do gminnego punktu zbiórki odpadów selektywnych 

nie stosuje się.  

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych winna być dostosowana do ilości wytwarzanych  

na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełniania pojemników 
lub worków oraz rozkładu zgromadzonych w nich odpadów. 

§ 15. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego pozbywania się odpadów 

komunalnych w sposób następujący: 

1) odpady wymienione w § 4 pkt 1-5  przekazywać firmie wywozowej, z którą gmina podpisała umowę na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych we własnym zakresie. 

2) odpady wymienione w § 4 pkt 6 właściciele nieruchomości przekazują firmie wywozowej, z którą  gmina 

podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazują je do  punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych we własnym zakresie. Przepis ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, którzy stosują kompostownik do selektywnej 
zbiórki bioodpadów. 

3) odpady wymienione w § 4 pkt 13  przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we 

własnym zakresie z zastrzeżeniem, że łączna  ilość odpadów  przypadająca na każdą złożoną deklarację, 
a w przypadku zabudowy wielolokalowej na jeden samodzielny lokal mieszkalny, nie przekroczy 1 Mg/rok. 

4) odpady wymienione w § 4 pkt 7 -9 przekazywać firmie wywozowej,  z którą gmina podpisała umowę na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w terminach ogłaszanych odrębnie lub przekazywać 
sprzedawcom sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych we własnym zakresie. 

5) odpady wymienione w § 4 pkt 10-12 przekazywać do  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

we własnym zakresie. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) powinno odbywać się 

z następującą częstotliwością: 
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1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) z  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych  nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

4) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

3. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-6 powinno 
odbywać się z częstotliwością: 

1) w okresie od początku kwietnia do końca października: 

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na 

miesiąc. 

2) w okresie od początku listopada do końca marca ze wszystkich typów nieruchomości wyszczególnionych 
w pkt. 1 lit. a-c nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

§ 16.  Częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników umieszczonych na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego powinna być dostosowana do ilości  gromadzonych w nich odpadów, jednak ich 
opróżnianie winno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w sezonie zimowym oraz nie rzadziej niż 

dwa razy w tygodniu w sezonie letnim. 

§ 17.  Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości następuje poprzez przekazywanie odpadów 

uprawnionej firmie wywozowej odbierającej odpady. 

§ 18. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości 

zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, 

celem wykluczenia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych oraz celem zapobieżenia 
powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku: 

1) W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na 2 miesiące. 

2) W okresie od 1 grudnia do 31 marca właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się 
 nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości każdorazowo co najmniej jeden raz. 

2. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający ich 

opróżnianie przez pojazd asenizacyjny. 

§ 19.  Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 

i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępnianie przez 

firmę wywozową  świadczącą usługi na wywóz odpadów komunalnych.  

Rozdział 5. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 20.  W celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji 

zaleca się, aby właściciele nieruchomości na terenach zabudowy jednorodzinnej kompostowali odpady 
ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach, w sposób niepowodujący uciążliwości dla 

sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców oraz niepowodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód 

powierzchniowych. 

Rozdział 6. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE I OCHRONA PRZED 

BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

§ 21. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności 

zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były 

uciążliwe dla otoczenia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 2812



2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki  

i niepozostawiania ich bez opieki. 

§ 22.  Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) Sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi. 

2) Usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych  korzystających z pomocy psów 
asystujących. 

Rozdział 7. 

WYMAGANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI 

ROLNICZEJ 

§ 23. 1. Wprowadza się całkowity zakaz  chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach jako tereny zabudowy 

wielorodzinnej. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie i chów zwierząt 

gospodarskich może być prowadzone pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla użytkowników 
nieruchomości sąsiednich i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych. 

3. Utrzymanie i chów zwierząt powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszały warunków 

zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowały uciążliwych zanieczyszczeń powietrza 

(odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na 
stały lub czasowy pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości. 

4. Prowadzący utrzymanie i chów zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są 

przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) gromadzić nieczystości stałe (obornik) i płynne (gnojówka, gnojowica) w takiej odległości od granicy 

nieruchomości aby nie powodowało to uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich 

emitowaniem uciążliwych zapachów (odorów) oraz gromadzeniem się owadów. 

5. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony, a przy wejściu na pasieczysko lub na teren nieruchomości,  

na której znajduje się pasieczysko należy umieścić tabliczkę „Uwaga pszczoły” lub o treści równoznacznej. 

6. Ule z pszczołami miodnymi winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 10 m od uczęszczanej 
drogi, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od granicy z nieruchomością sąsiednią, 

a w przypadku gdy oddzielone są stałą przeszkodą, taką jak parkan, mur, żywopłot o wysokości co najmniej 

3 m, która powoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem, 
w odległości nie mniejszej niż 3 m. 

Rozdział 8. 

WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI  

I TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA 

§ 24.  Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej, handlowej 

i usługowej.   

§ 25. 1. Wyznacza się powszechne terminy przeprowadzania deratyzacji w miesiącu  marcu oraz 
październiku. Przeprowadzenie deratyzacji w powyższych terminach w odniesieniu do budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych może być realizowane w miarę potrzeb. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego inne terminy deratyzacji. 
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