
Zarzqdzenie Nr 160/15
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej ustalenia Regulaminu
utrzymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.z2013r. poz.594,zp62n. zm), wzwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty
Nr XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci poZytku
publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.22014r. poz. 1118 zpo2n. zm.) projektow aktow
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych
organizacji, (Dz.ttJrz. Woj. Slqskiego 22014r., poz. 1509).

1.

zarzqdzam, co nastepuie :

sl
Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach dotyczqcy ustalenia Regulaminu
utzymania czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.
Ustali6termin pzeprowadzenia konsultacji od24.02.2015 r. do 01.05.2015 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U.22014r. poz. 1118 zp62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6'.
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czenivionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzgdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail go@czerwionka-leszczyny.com.pl
za po6rednictwem faksu pod numerem 324311 760
Udzielanie wyjaSnieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s2

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreslonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 pkt 1.
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1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

l"eszczyny
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PROJEKT

Uchwala Nr,..,...................
Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czysto6ci i porzQdku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ad.. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samozEdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.22013L poz. 594 z p6zniejszymi zmianami), w zwiqzku z at1.
4 ust. 'l i 2 ustawy z dnia 13 wzesnia 1996r o utzymaniu czystoSci i porzEdku w gminach (tekst jednolity
Dz. U z 2013 r. poz. 13992 pozniejszymi zmianami), po zasiegniQciu opinii PansMowego lnspektora
Sanitarnego w Rybniku,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje :

s1

Regulamin utzymanta czystosci i porzedku na terenie Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny, stanowiAcy
zalqcznik do uchwaly.

s2

Traci moc Uchwala Nr y\XVV332112 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 12 gtudnia 2012 t.
w sprawie Regulaminu utzymania czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. Uz. Woj. St. zzotg poz.95z p62niejszymi zmianami).

s3

Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s4

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwa
Slaskiego.
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Zatqcznik
do uqhwaly Nr .,.....,..........
Rady irielskiei w Czerwionce-Leszcrynach
z dnia .....,......................... 2015 r.

REGULA]IiIN

UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU NA TERENIE
GMINY I MIASTA CZERYI'IONKA.LESZCZYNY

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

s1

1. Regulamin okresla szczeg6lowe zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

2. llekroo w Regulaminie jest mowa o:
1) wla6cicielach nieruchomosci - to wlasciciele w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystosci

i pozEdku w gminach ( tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz. 1399 z po2niejszymi zmianami),
2) pzedsiebiorcy - rozumie siQ pzez to pzedsiebiorcQ, kt6ry posiada wpis do rejestru dzialalnosci

regulowanej w zakresie odbioru odpad6w komunalnych oraz pzedsiQbiorc9, kt6ry posiada
zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych,

3) punkcie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych - rozumie sie pzez to wyznaczone
peez Eurmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsce gromadzenia odpad6w
komunalnych zbieranych selektywnie,

4) harmonogramie - rozumie siQ pzez to plan odbioru odpad6w komunalnych dostarczony
wlascicielom nieruchomosci pzez pzedsigbiorce,

5) zabudowie iednorodzinnej - rozumie sie pzez to zabudowe, o kt6rej mowa w S 3 pkt 2
Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruklury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

6) zabudowie wielorodzinnej - rozumie siQ przez to zabudowe, na kt6rE skladalA siQ budynki
wielorodzinne takie, kt6re nie odpowiadaja definicji zabudowy.lednorodzinnej,

7) pojemniku - rozumie sie przez to pojemnik do zbierania odpadow komunalnych, w tym takze
worek,

8) miejscu gromadzenia odpad6w - rozumie sie ptzez to miejsce okreslone w S22 ust. 2
RozpozEdzenia Ministra lnfrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiadao budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Rozdzial ll

ti/ymagania 096lne w zakresie utzymania czystosci i porzqdku
na terenach nieruchomosci lub ich czesci, w tym sluiecych do uzytku publicznego

s2

1. Wasciciele nieruchomosci zobowiEzani sE w szczeg6lnosci do:
'l) wyposa2enia nieruchomosci w dostatecznq ilo6o pojemnik6w slu2qcych do gromadzenia

odpad6w komunalnych oraz utzymywania tych uzEdzen w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzqdkowym i technicznym,

2) dbania o niepzepelnianie pojemnik6w do gromadzenia odpad6w komunalnych.

s3

1 . Wasciciele nieruchomosci zobowiEzani sq do selektywnego gromadzenia nastepujqcych frakcji odpad6w
komunalnych:
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4.

1.

1) szklo,
2) papier,
3) metale,
4) twozywa sztuczne,
5) opakowania wielomaterialowe,
6) odpady zielone,
7) odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulega.iEce biodegradacji,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) pzeterminowane leki i chemikalia,
10) zuzyte baterie i akumulatory,
1 1) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
12) zuzyte opony,
13) odpady budowlane i rozbi6rkowe.

Nie nalezy gromadzic zmieszanych odpad6w komunalnych w pojemnikach pzeznaczonych do
selektywnego gromadzenia odpad6w, wzucac odpad6w innego rodzaju niz opisany na pojemniku lub
worku.
Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpad6w komunalnych winny byc dostarczane do punktu
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, ktorego adres jest udostepniony na stronie internetowej
www.czeMionka-leszczvnv.com. ol lub na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy i Miasta.
Nie nalezy spalac odpad6w w domowych instalacjach grzewczych (piecach, kominkach) za wyjEtkiem
odpad6w z drewna (np. trociny, wi6ry, Scinki) oraz papieru i tektury niezawierajqcych substancji
niebezpiecznych.

s4

Wasciciele nieruchomosci, na kt6rych znajduja sig obiekty uzytku publicznego, majq obowiqzek
ustawienia na tych nieruchomosciach lub w obiektach koszy na odpady, systematycznego ich opr62niania
oraz niedopuszczania do ich przepelniania.
Wasciciel nieruchomosci, na kt6rej odbywa sig impreza ma obowiezek zapewnienia dostatecznej liczby
pojemnik6w do gromadzenia odpad6w, a tak2e szalet6w przenosnych, jezeli impreza ma tMaC dlu2ej ni2
cztery godziny. Ustala siQ obowiEzek zapewnienia 1 pojemnika o pojemnosci 110 I na 100 uczestnik6w
imptezy oraz 1 kabiny WC na 200 uczestnikow.
Wasciciele nieruchomosci majq obowiqzek uprzqtniecia blota, sniegu, lodu iinnych zanieczyszczei
z czesci nieruchomosci udostQpnionych do u2ytku publicznego, niezwlocznie po ich wystqpieniu.
W sytuacji wystEpienia Sliskosci nawiezchni na czesci nieruchomosci, o kt6rej mowa w ust. 3, wlasciciel
nieruchomosci jest zobowiezany do podjecia dzialan usuwajqcych lub co najmnie.i ograniczajEcych
Slisko56.
Nie nale2y usuwad Sniegu, lodu, blota oraz innych zanieczyszczen z chodnika otaz z czesci
nieruchomosci, o kt6rej mowa w ust. 3, na jezdniQ.

Na terenie nieruchomosci mycie samochod6w osobowych moze odbywa6 sie pod warunkiem, 2e scieki
odprowadzane sq do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodplywowego. Na terenach sluzqcych do
uzytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
Na terenie nieruchomosci dopuszcza sie wykonywanie doraznych napraw oraz regulacje pojazd6w
mechanicznych, zwiAzanych z bie2aca eksploatacjE pod warunkiem, 2e nie spowodujA skazenia
powiezchni ziemi iw6d gruntowych. Zabranra sie wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza
warsztatami naprawczymi.

Rozdzial lll

Rodzaje i minimalna pojemno56 pojemnik6w przeznaczonych do gromadzenia
odpad6w komunalnych na terenie nieruchomoSci oraz na drogach publicznych,

a takie wymagania dotyczqce warunk6w ich rozmieszczenia i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym

s5

1. Ustala siQ nastQpujAce standardy utrzymania miejsc zbierania i gromadzenia odpad6w komunalnych
przed ich odbieraniem pzez przedsiebiorce:

1) pojemniki do gromadzenia odpadow komunalnych nalezy usytuowac na terenie nieruchomosci
w miejscu widocznym, na utwardzonym podlo2u, zabezpieczonym przed gromadzeniem siq na
nim wody i blota,

2) w pzypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest mo2liwe na terenie wlasnej
nieruchomosci, dopuszcza sie ustawienie po.iemnik6w na terenie nale2qcym do innego

2.

?

4.

5.
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7.



wlasciciela, na warunkach ustalonych w umowie z wlascicielem,
3) ilos6 i pojemnoso pojemnik6w powinna by6 dostosowana do potzeb w celu unikniecia

WzeciAzania i przepetniania pojemnik6w,
4) pojemnik nie moze byC uszkodzony lub pozbawiony element6w konstrukcyjnych,
5) pojemnik do gromadzenia odpadow komunalnych nalezy utzymywac w stanie czystosci,
6) wlasciciele nieruchomosci zobowiezani sE do pzeprowadzania dezynfekcji pojemnik6w nie

Eadziq niz dwa razy w roku.
2. Pojemniki slu2ece do gromadzenia odpad6w komunalnych, powinny spelnia6 wymagania Polskich Norm,

kt6re pozwole w szczeg6lnosci na:
'l) zachowanie bezpieczeistwa dla os6b gromadzecych odpady,
2) zachowanie bezpieczenstwa dla obslugi pzy opr62nianiu pojemnika,
3) dopasowanie do urzqdzen zabdowczych pojazd6w.

s5

1. Ustala sie nastepujEce rodzaje pojemnik6w do gromadzenia odpad6w komunalnych:
1) worki wykonane z polietylenu,
2) wykonane z polietylenu niskocisnieniowego o wysokiej gestosci (twozywa sztuczne),
3) wykonane ze stali,
4) wykonane ze stali ocynkowanej,
5) worki wielokrotnego u2ycia tzw. ,,big-bag"

2. Pojemnosc pojemnikow o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 ustala sie na nie mniej ni2 110 l; pojemnik6w
o kt6rych mowa w ust. 1 pkl24: 110l,1201,2401,11001, 4ms, 5 ms, 7 m3, 9m3, zas work6w, o kt6rych mowa
w ust. 1 pkt 5 od 0,8 m3 do'1,5 m3.

3. Pojemniki powinny byd wyposazone w pokrywe zabezpieczajEcE zgromadzone odpady pzed opadami
atmosferycznymi, dostqpem gryzoni iinnych zwiezat. Dopuszcza sie pojemniki otwarte o pojemnosci
powyzej 1100 loraz do zbierania odpad6w komunalnych na drogach publicznych (kosze uliczne).
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1. Ustala sie nastQpujqce minimalne pojemnosci pojemnik6w przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych
odpad6w komunalnych:

1) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o pojemnosci 1100 l,

2) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o pojemnosci 1101,
3) w obiektach infrastruktury na cmentarzach, targowiskach, ogrodach dzialkowych - w zale2nosci

od potrzeb, ptzy czym minimalna pojemnosc pojemnikow wynosi 110 l.
2. Dla potrzeb selektywnego gromadzenia odpad6w w zabudowie wielorodzinnej stosuje sie pojemniki

o poiemnosci co najmniej 1100 lw nastQpujqcej kolorystyce:
1\ 26lty z napisem ,plastik" - z przeznaczeniem na twotzywa sztuczne, metale i opakowania

wielomaterialowe,
2) zielony z napisem ,,szkto" - z ptzeznaczeniem na szklo biale i kolorowe,
3) niebieski z napisem ,,papier i tektura" - z przeznaczeniem na papier, tekturQ,
4) brqzowy z napisem ,bioodpady" - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegajEce

biodegradacji, w tym zanieczyszczone odpady opakowaniowe ulegajqce biodegradacji.
3. Wym6g okreslonej kolorystyki pojemnika.lest zachowany r6wniez wtedy, gdy tylko pokrywa pojemnika

jest ww. koloz e.
4. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnego gromadzenia odpad6w komunalnych powinny

by6 ustawione na wyznaczonych do tego celu miejscach, w tzw. gniazdach, w kt6rych znajdujE siQ
pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Zestaw pojemnik6w do selektywnego gromadzenia odpad6w
powinien skladac siQ z minimum czterech poiemnik6w, o kt6rych mowa w ust. 2.

5. W zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomosci niezamieszkalych dla potrzeb selektywnego
gromadzenia odpad6w dopuszcza siQ stosowanie prze2roczystych pojemnik6w wykonanych z folii
polietylenowych (worek) o pojemnoSci nie mniejszej ni2'1101, w kolorystyce okreslonej w ust. 2.

6. Minimalna pojemnosd uaadzefi slu2qcych do gromadzenia odpad6w komunalnych na drogach
publicznych (kosze uliczne) wynosi 20 l.

7. llos6 i usytuowanie koszy ulicznych w miejscach takich jak ciqgi handlowo-uslugowe, przystanki
komunikacji mieiskiej, parki oraz drogi publiczne, wlasciciel nieruchomosci ustala wedlug rzeczywistego
zapotzebowania, Wzy czym maksymalny odstep pomiQdzy koszami na ciAgach ruchu pieszego wynosi
250 m.

8. Gromadzenie odpad6w wielkogabarytowych nie wymaga stosowania pojemnikow. Odpady te nale2y
przygotowac do odebrania, w terminie okreslonym w harmonogramie sporzqdzonym przez
przedsiebiorce.
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lloSC pojemnikow przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w
komunalnych winna uwzgledniad SredniA miesiQczna ilos6 wytwazanych odpad6w komunalnych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej - 60 I na mieszkarlca,
2) dla szk6l wszelkiego typu - 20 I na kazdego ucznia i pracownika, lecz nie mniej ni2 240 l,

3) dla 2lobk6w i pzedszkoli -20 I na kazde dziecko ipracownika, lecz nie mniej niZ2401,
4) dla zaklad6w zemieslniczych, produkcyjnych i uslugowych w odniesieniu do pomieszczen

biurowych isoc.jalnych - 120 Ina ka2dych 10 pracownik6w, nie mniej ni2110 1120I,
5) dla lokali handlowych branzy spozywczej - 200 I na kazde l0 m2 powierzchni calkowite.l, lecz nie

mnieJ ni2 240 l,

6) dla pozostalych lokali handlowych - 1'l0l na kazde 20 m2 powiezchni calkowitej, lecz nie mniej
ni2 1101120 I,

7) dla punkt6w handlowych poza lokalem - 110 lna kazdy punkt,
8) dla lokali i kiosk6w gastronomicznych - 50 I na ka2de miejsce konsumpcyjne, lecz nie mnrej niz

11011201,
9) dla obiekt6w uzytecznosci publicznej -10 lna kazdego pracownika, nie mniej niZ11011201,
10) dla ogr6dk6w dzialkowych - 80 I na kazda dzialke w okresie od 'l marca do 31 pa2dziernika,

i 20 I poza tym okresem,
1 1) dla nieruchomosci, na kt6rych znajdujE siq domki letniskowe lub innych nieruchomosci

wykotzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
12) dla targowisk - 250 I na kazde stanowisko handlowe,
13) dla cmentazy - 20 I na 10 wykorzystanych miejsc pochowku, lecz nie mniej niz 1100 l.

W pzypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 7 - I nalezy dodatkowo, na zewnqtrz lokalu na pzylegajEcych
ulicach lub placach ustawic kosze na odpady w ilosci dostosowanej do faktycznych potzeb.

ss

Minimalnq ilos6 pojemnikow na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie
nieruchomosci, na kt6re.i zamieszkujq mieszkancy nalezy dostosowa6 do ilosci wytwarzanych odpad6w
kt6ra ustala siQ na podstawie liczby os6b zamieszku.iqcych na danej nieruchomosci, miesiQczne.i ilosci
wytwazanych odpad6w komunalnych okreslonej w S 8 ust. 1 pkt 1 oraz czQstotliwosci odbioru odpad6w
okreslonej w S 10 ust. 3, pkt'l-2,
Minimalnq ilosc pojemnik6w na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie
nieruchomosci, na kt6rej nie zamieszkujq mieszkaicy, a powstaja odpady komunalne ustala siQ na
podstawie okreslonej w $ 8, ust. 1 pkt 2-13 ilosci wytwazanych odpad6w komunalnych oraz czestotliwosci
ich odbierania okreslonej wS 10 ust.3, pkt 3-8.

Rozdzial lV

Czestotliwose i spos6b pozbywania sie odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu
nieruchomo6ci oraz z teren6w przeznaczonych do uiytku publicznego
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1. Wasciciele nieruchomosci powinni pozbywac siQ odpadow komunalnych z nieruchomo6ci zgodnie
z harmonogramem, w spos6b gwarantujEcy zachowanie czystosci i pozadku na nieruchomosci, tak aby
odpady nie zalegaly na posesji.

2. Pojemniki na odpady w dniu odbioru nalezy wystawic pzed posesje, w sposob nie powodujEcy
uciq2liwosci i utrudniei dla mieszkanc6w nieruchomosci lub os6b tzecich, a w szczeg6lnosci dla
u2ytkownik6w ruchu drogowego.

3. Ustala siQ nastepujaca czestotliwosd odbierania odpad6w komunalnych:
1) dla zabudowy jednorodzinnej - odpady zmieszane - 1 @z na dwa tygodniei odpady

biodegradowalne - w okresie od kwietnia do pazdziernika 1 raz na dwa tygodnie, a w pozostalych
miesiqcach - 1 raz na miesiqc,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - odpady zmieszane -'l raz w tygodniu; odpady biodegradowalne
-wokresieodkwietniadopaZdziernika2razywtygodniu,awpozostalychmiesiqcach-1raz
w tygodniu,

3) dla nieruchomo6ci niezamieszkalych - odpady zmieszane lub gromadzone w spos6b selektywny
- co najmniej 1 raz w miesiqcu,

4\ dla przyulicznych punktow gastronomicznych otaz koszy ulicznych na terenach uzytku
publicznego - 1 raz w tygodniu,

1.



5) dla nieruchomosci, na kt6rych znalduje siQ domki letniskowe lub innych nieruchomosci
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - odpady zmieszane lub gromadzone
w sposob selekty /vny - 1 raz w miesiAcu,

6) dla ogrodow dzialkowych lub cmentazy - odpady zmieszane lub gromadzone w sposob
selektywny - co najmniel 1 raz na dwa tygodnie,

7) dla zabudowy wielorodzinnej - odpady gromadzone w sposob selektywny takie jak: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - I ez na dwa tygodnie,

8) dla zabudowy innej niz zabudowa wielorodzinna - odpady gromadzone w spos6b selektywny
takie jak: papier, metale, twozywa sztuczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - 'l raz
w miesiqcu.

4. Odpady komunalne powstajAce na nieruchomosciach zamieszkalych takie jak:
1) pzeterminowane leki nalezy:

a) wzucao do pojemnik6w znajdujqcych sie w wyznaczonych aptekach lub
b) we wlasnym zakresie przekazac do punktu selektywnego zbierania odpad6w

komunalnych,
2) chemikalia nalezy ptzekazywac we wlasnym zakresie do punktu selektywnego zbieranra

odpad6w komunalnych,
3) zuzyte baterie i akumulatory:

a) zwracac do punkt6w ich spzedazy lub
b) we wlasnym zakresie pzekazaC do punktu selektywnego zbierania odpad6w

komunalnych,
4) zuzyty spzet elektryczny i elektroniczny nalezy ptzekazryae .

a) do punkt6w zbierania zu2ytego spzetu elektrycznego i elektronicznego, o kt6rych gmina
informuje na biezqco na stronie internetowej lub

c) we wlasnym zakresie przekazac do punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych,

5) odpady budowlane i rozbi6rkowe nalezy gromadzic w specjalnie do tego przystosowanych
kontenerach lub pojemnikach typu ,,big-bag". WlaSciciel nieruchomoSci we wlasnym zakresie
zaopatruje sie w pojemnik i dostarcza odpady do punktu selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych.

5. Odpady zielone pochodzqce z terenow zabudowy wielorodzinnej, nalezy ptzekazwa6 do punktu
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.

6. Ustala sie, 2e odbi6r odpad6w wielkogabarytowych odbywac sie bedzie na podstawie harmonogramu
sporzqdzonego pzez przedsiebiorcQ z nastepujqce czestotliwosciq:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - 2 razy w roku, po jednym na kazde p'fiocze,
2) dla zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na miesiqc.

7. W pzypadku, gdy pozbycie sie odpad6w wymienionych w ust. 6 konieczne .iest w terminach innych ni2
ujgte w harmonogramie wywozu, wlasciciel nieruchomoSci dostarcza je we wlasnym zakresie do punktu
selektywnego zbierania odpad6w
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1. Bezposrednio po zakonczonej imprezie, lecz nie p62niej ni2 w ciqgu 8 godzin nalezy oczyscic teren
i usunqC wszystkie zebrane odpady. W pzypadku nieruchomosci, na kt6rych organizowane sq imprezy
tMajqce powyzej 1 dnia, wprowadza siQ obowiqzek codziennego usuwania odped6w

2. Kosze rozmieszczone w pasach drogowych nale2y oprozniac nie eadziet niz 1 raz na tydziei nie
dopuszczajec do ich pzepelnienia; kosze zlokalizowane na skwerach, zieleicach, w parkach,
nalezy opr6zniaC w zaleznosci od potzeb.
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1 . Nieczystosci ciekle nalezy usuwac ze zbiornika bezodplywowego w spos6b gwarantujacy, 2e nie nastEpi
wyplyw ze zbiornika, Nlaszcza wynikajecy z jego przepelnienia, a tak2e zanieczyszczenia powierzchni
ziemi iw6d gruntowych. Wlascicieljest obowiEzany do systematycznego usuwania nieczystosci cieklych
stosownie do potrzeb, jednak nie zadziej ni2 1 Gz na 4 miesiqce.

2. Osady Sciekowe z przydomowych oczyszczalni muszq byo usuwane z nieruchomosci z czestotliwoscia
wynikajAcq z parametr6w technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niz 1 ruz na rck.

3. W pzypadku nieruchomosci, na ktorych organizowane sE imprezy (tMajqce powyzej 'l dnia) wprowadza
sie obowiqzek codziennego usuwania nieczystosci cieklych.



Rozdzial V

lnne wymagania wynikajqce z woiew6dzkiego planu gospodarki odpadami
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PowstajEce w gospodarstwach domowych odpady ulegajqce biodegradacji, powinny bye w pieMszej
kole.inosci wykozystywane przez mieszkanc6w we wlasnym zakresie np. poprzez kompostowanie
w pzydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej.

Pzedsigbiorca wybrany w wyniku pzetargu do odbierania i zagospodarowania odpad6w zobowiqzany
jest do zagospodarowania odpad6w komunalnych, o kt6rych mowa w S 3 w spos6b:

1) zapewniajqcy wymagany poziom recyklingu, w tym wymagany poziom redukcji skladowania
odpad6w ulegajqcych biodegradacji,

2) maksymalnie ograniczajqcy masQ odpadow skladowanych,
3) zgodny z zasadq bliskosci i najlepszych dostepnych technik.

Rozdzial Vl

Obowiezki os6b utzymujqcych zwierzeta domowe, majqce na celu ochrone
przed zagro2eniem lub uciq2liwosciq dla ludzi oraz pJzed zanieczyszczeniem

teren6w przeznaczonych do wsp6lnego uiytku
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Osoby posiadajqce psy, koty oraz inne male zwierzQta domowe zobowiqzane sa do:
1) wyeliminowanta wszelkich zagrczefi i uciezliwosci dla mieszkanc6w, w szczeg6lnosci przykrego

zapachu, insekt6w i zanieczyszczei,
2) zapewnienia wlasciwej opieki nad zwiezqtami w celu niedopuszczenia do zniszczeh

i zanieczyszczei nieruchomosci, teren6w i miejsc wsp6lnego uzytku (np. parki, zielence, place,
ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, inne obiekty),

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczefi (odchod6w iinnych nieczystoSci) spowodowanych
przez te zwiezeta na terenach zabudowanych, a tak2e w miejscach wsp6lnego u2ytkowania,
a w szczeg6lnosci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonychi ptzy czym,
obowiqzek ten nie dotyczy os6b niewidomych, kozystajqcych z pomocy ps6w - przewodnikow,

4) osoby posiadajqce zwierzgta domowe w lokalach mieszkalnych lub uzytkowych zobowiqzane sq
zabezpieczyc le pzed wydostaniem siQ z pomieszczenia,

5) zwolnienie pzez wlasciciela nieruchomosci psa ze smyczy na terenie nieruchomosci moze mie6
miejsce w sytuacji, gdy nieruchom0S6 jest ogrodzona w spos6b uniemo2liwiajEcy jej opuszczenie
peez psa i wykluczajqcy samowolny dostQp os6b tzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczkq
ze stosownym ostzezeniem.
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1. zwiezeta domowe mogq by6 wyprowadzane tylko pod opiekA osoby dorosle.l lub osoby zdolnej do
panowania nad nimi. Psy muszq byc prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne
dodatkowo winne mieo zalozony kaganiec.

2. Zwierzeta domowe nie mogq byc wprowadzane do budynk6w uzytecznosci publicznej z wyleczeniem
budynk6w ptzezneczonych dla zwierzqt jak schroniska, lecznice, miejsca organizacji wystaw itp. Zakaz
ten nie dotyczy sytuacji uzycia gsa przez wyznaczone slu2by w wypadkach peewidzianych odrebnymi
pzepisami, a tak2e niewidomych, kozystajacych z pomocy ps6w przewodnik6w.

3. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko poza terenem zabudowy mieszkalnej, wtedy gdy
posiadacz psa sprawuje bezposredniq, petnq kontrole nad zachowaniem zwierzQcia.

4. Zwolnienie psa ze smyczy, o kt6rym mowa w ust. 3jest dopuszczalne bez zalozenia psu kagancajedynie,
gdv:

1) jest to niezbQdne ze wzglgd6w zdrowotnych i zostanie potwierdzone zaswiadczeniem lekarza
weterynarii,

2) ze al4q na to przepisy powszechnie obowiqzujqcego prawa,
3) wynika to z potrzeb pzeprowadzonych zgodnie z przepisami o ochronie zwiezqt wystepow,

pokaz6w, trening6w i tresur z udzialem ps6w.

1.



Rozdziat Vll

Zasady utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej
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'l.. Zwietzela gospodarskie mogE byc utzymywane na terenach wylqczonych z produkcjl rolniczej pod
nastepujqcymi warunkami :

1) zwiezeta sq utzymywane na terenie nieruchomosci w zagrodach, teren nieruchomosci musi byd
zabezpieczony w spos6b uniem02liwiajqcy opuszczenie go peez te zwierzeta,

2) z.Mietzeta nale2y utzymywad w spos6b zapewniajecy innym osobom zamieszkujqcym na
nieruchomosci lub nieruchomosciach sqsiednich ograniczenie uciEzliwosci takich jak m.in.:
niepzy.lemne zapachy, halas,

3) spelnienia wymog6w sanitarnych, pozEdkowych, budowlanych, ochrony Srodowiska i ochrony
zwiezEt okreslonych odrgbnymi pzepisami.

4.

Nre nalezy utrzymywad zwieeqt gospodarskich na nieruchomosciach w odleglosci 50 m od budynk6w
wielorodzinnych, szk6l i peedszkoli, plac6wek slu2by zdrowia oraz wszelkich obiekt6w u2ytecznosci
publicznej.
Pszczoly nale2y tzymad w ulach ustawionych w odleglosci co najmniej 10 m od granicy nieruchomosci
w taki spos6b, aby wylatujace i pzylatujqce pszczoly nie stanowily uciEzliwosci dla wtascicieti
nieruchomoSci sqsiednich.
Wasciciele zwieEqt gospodarskich majE obowiqzek usuwania odchod6w zwierzqcych pozostawionych
na ulicach, placach iinnych miejscach publicznych.

Rozdzial Vlll

Vtrymagania dotyczqce wyznaczania obszar6w podlegaiqcych
obowiqzkowej deratyzacji i termin6w jej przeprowadzania
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Obowiezkowej deratyzacji podlegajq budynki mieszkatne, budynki organ6w administracji, budynki
u2ytecznoSci publicznej, obiekty handlowe, przemyslowe, zaklady uslugowe, zabudowania gospodarcze
itp., a w szczegolnosci miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych, zsypy i pomieszczenia zsypowe,
korytarze piwniczne, wezly cieplne, studzienki pzyleczy wodociqgowych lub kanalizacyjnych.
Deratyzaqe na terenie nieruchomosci, o kt6rych mowa w ust. 1 WzeprcwadzajA wlasciciele dwa razy
w roku:

a) deratyzacjQ wiosennE w kwietniu,
b) deratyzacje jesiennq w pazdzierniku.

Szczeg6lowe zasady przeprowadzania detatyzacji ustala Burmistz Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny w obwieszczeniu w sytuacji, kiedy zachodzi taka potzeba.
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