
BURMISTRZ
GMINY t MTASTA

Czerwionks-trszczyny Zarzqdzenie Nr 270120
Burmistrza Gm iny i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 20 lipca 2020 roku.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projekt6w uchwal w sprawie:
Regulaminu utrzymania czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny; szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug
w zakresie cdbierania odpad6w komunalnych od wlaicicieli nieruchomo6ci
i zagospodarowania tych odpad6w; uchylenia uchwaly Nr )(XV/302/12 Rady
Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach w sprawie odbioru odpad6w komunalnych
od wla6cicieli nieruchomo5ci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszka6cy,
a powstajq odpady komunalne; postanowienia o odbieraniu odpad6w
komunalnych od wla3cicieli nieruchomo5ci, na kt6rych nie zamieszkujq
mieszkaricy, a powstajq odpady komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozedzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z pozniejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
iowolontariacie(tekstjednolityDz.U.z2020r,poz. 1057)wzwi4zku z$3i4Uchwaly
Nr |)(/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 roku,
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji(Dz.Urz. Woj. Sl. 22015r. po2.3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :
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1 . Przeprowadzie konsultacje, ktorych przedmiotem sq projeKy uchwal Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie: Regulaminu utzymania
czystoSci i porzqdku w gminach, szczegolowego sposobu i zakresu
Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli
nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpadow, uchylenia uchwaly
Nr XXV/302/'12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie odbioru
odpad6w komunalnych od w{aScicieli nieruchomo6ci, na kt6rych nie
zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne, postanowienia
o odbieraniu odpadow komunalnych od wtaScicieli nieruchomoSci, na kt6rych
nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne.

2. Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 22.07 .2020 r. do 28.07 .2020 r.

3. Podmiotami uprawnionymi cio udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymieniotre w art. 3 ust- 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 200-Qr. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 20'19r. poz.688 z po2niejszymi zmianami).

4. Konsurtacje mogq mie6 forme:
1) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia



wniosku przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zloZy,t, zgodnie z terminem

okreSlonym w ust. 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projekt6w uchwal moZna zglaszac'.

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czenlrrionka-Leszczyny (decyduje data
wplywu do Urzgdu Gminy iMiasta),

2) poczlq elektronicznq na adres e-mail qo@czerwionka-leszczvnV.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.

5. Udzielanie wyjaSnieh oraz pzyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projekt6w uchwal nalezy do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.
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1 . Projekty uchwal, o ktorych mowa w $ 1 ust. 'l stanowiq zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionych projekt6w uchwal, o kt6rych mowa
w$ 1 ust. 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
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej UrzQdu
Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zaz4dzenia
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Uchwala Nr .......................
Rady Miejskiei w Czenvionce- Leszczynach

z dnia

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz4dku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15. art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samoeEdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2O2O i. 9oz. 713), w 

^tiezku 
z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i pozqdku w gminach (tekstjednolity Oz. U 22019 r.

goz. 2010 z po2niejszymi zmianami), po zasiQgnieciu opinii Pa stwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Rybniku,

Rada Miejska w Czerfionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje :
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Przyjmuje sie Regulamin utrzymania czystosci a pozqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, stanowiqcy zalqcznik do uchwaty.
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Traci moc Uchwala Nr Vllll114l15 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utzymania czystosci i pozqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. Uz. Woj. St. z 20tS 9o2.2805 z p6zniejszymi zmianami).

s3

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmisttzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwala wchodzi w zycae po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym Wojewodztwa
Slqskiego, za wyjEtkiem S 6 ust. 1 pkt 1 lit. c zalqcznika do niniejszej uchwaly, kt6ry wchodzi w zycie
1 pa2dziemika 2020 t.
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Zalecznik
do uchwatr Nr ..................
Rady Mieiskiej w Czerwionce-L6zczynach
z dnia ............................... 2020..

REGULAMIN

UTRZYMANTA CZYSTOSCT r PORZADKU NA TERENTE
GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

sl

1. Regulamin okresla szczegolowe zasady uteymania czystosci i pozEdku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

2. llekroe w Regulaminie jest mowa o:
1) harmonogramie - rozumie siq przez to plan odbierania odpadow komunalnych dostarczony

wlascicielom nieruchomoSci przez przedsiebiorce.

Rozdzial ll

Wymagania og6lne w zakresie utrzymania czysto6ci i porzQdku
na terenach nieruchomo6ci lub ich czQaci, w tym sluiqcych do uiytku publicznego
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Wasciciele nieruchomosci zobowiEzani sq w szczegdlnosci do:
1) wyposazenia nieruchomosci w dostatecznq ilosd pojemnik6w sluzEcych do zbierania odpad6w

komunalnych oraz utzymywania tych urzqdzen w odpowiednim stanie saniternym, porzqdkowym
itechnicznym,

2) dbania o niepzepelnianie pojemnik6w do zbierania odpadow komunalnych,
3) utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i poeEdkowym miejsc gromadzenia odpad6w.
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1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani sa do selektywnego zbierania nastepujqcych frakcji odpad6w
komunalnych:

1) papieru,
2 metali,
3 tworzyw sztucznych,
4 szkla,
5 odpad6w opakowaniowych wielomaterialowych,
6 zuzla i popio.lu,
7 bioodpadow,
8 odpad6w niebezpiecznych,

mebli i innych odpadow wielkogabarytowych,
10) pzeterminowanych lek6w i chemikali6w,
1 1) odpad6w niekwalifikujEcych sie do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie domowym

w wynaku pzyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji iprowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczeg6lnosci igiet i stzykawek,

121 zuzylych baterii i akumulatorow,
13) zuzytego spzQtu elektrycznego i elektronicznego,
14) zuzytych opon,
15) odpad6w budowlanych i rozbiorkowych,
16) tekstyliow i odzie2y.



2. Pzekazywanie zebranych odpadow komunalnych wymien;onych w ust. 1 , podmiotom Swiadczqcym uslugi
w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci na terenie gminy i miasta oraz
podmiotowi prowadzqcemu punkt selektywnego zbierania odpad6w komunalnych powinno nastepowae
w sposob i z czestotliwosciq okreslonq w rozdziale V

3. Pozostatosci powstale po segregowaniu odpadow komunalnych wymienionych w ust. 'l zbierane
i odbierane sq jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Wym6g selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, uwaza siQ za spe{niony, jezeli w polemniku
p'zeznaczonym do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych nie znajduJq siQ

odpady wymienione w ust. 1, Iub w pojemnikach lub workach pzeznaczonych do zbierania odpadow
segregowanych nie znajdujq sie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

5. Wlasciciele nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi .jednorodzinnymi mogq na terenie
nieruchomosci zbieae i kompostowac bioodpady w przydomowych kompostownikach. Zasady
kompostowania zostaly okreslone w rozdziale IV
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1. Wasciciele nieruchomosci, na kt6rych znajdu.iE sie obiekty uzytku publicznego, maja obowiqzek
ustawienia na tych nieruchomosciach koszy ulicznych na odpady.

2. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do uprzatniQcia blota, 6niegu, lodu i innych zanieczyszczei
z czQsci nieruchomosci udostQpnionych do uzytku publicznego po ich wystEpieniu,
a dobor niezbednych do tego narzedzi apodjete czynnosci muszE zapewni6 bezpieczeistwo uczestnik6w
ruchu drogowego i pieszego oraz prowadzie do uzyskania nieruchomo6ci wolnej od zanieczyszczen.

3. Mycie pojazdovv samochodowych poza myjniami dopuszcza siQ pod warunkiem, 2e bedzie siQ ono
odbywalo na podlozu utwardzonym, a Scieki odprowadzane bQdq do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodplywowego.

4. Naprawy po.iazd6w samochodowych poza warsztatami mozna przeprowadzae pod warunkiem, ze nie
spowoduJE zanieczyszczeoia Srodowiska, a zuzyte czQsci i materia.ly eksploatacyjne bqdq gromadzone
zgodnie z przepisami prawa.

Rozdzial lll

Rodzaie i minimalna pojemnoS6 poiemnik6w ptzeznaczonych do zbierania
odpad6w komunalnych na terenie nieruchomoaci, na terenach przeznaczonych do u2ytku publicznego
oraz na drogach publicznych, a tak2e wymagania dotyczEce warunk6w ich rozmieszczania i utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym, porzEdkowym i technicznym

ss

1. Ustala sie nastepuJqce rodzaje pojemnik6w lub work6w pzeznaczonych do zbierania odpad6w
komunalnych na terenie nieruchomoSci, na terenacfr przeznaczonych do uzytku publicznego oraz na
drogach publicznych:

pojemniki (kosze uliczne),
pojemniki o po.iemnosci 120 l, 240 l, 1100 I,2

3
4

kontenery o pojemnoScr 4 m3, 5 m3, 7 m3, 9 m3,
pojemniki typu,,dzwon" o pojemnosci 1,5 m3 pzeznaczone do selektywnego zbierania odpadow
komunalnych w budynkach wielolokalowych, o kt6rych mowa w S 3 ust. 1 pkt 1-5,

5) worki o pojemnosci 120 I przeznaczone do selektywnego zbierania odpadow komunalnych,
o kt6rych mowa w S 3 ust. 1 pkt 1-5,

6) pojemniki podziemne o pojemnosci 3 m3 peeznaczone do selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych w budynkach wielolokalowych, o ktorych mowawS 3 ust. l pkt t-5i7.

Pojemniki, o kt6rych mowa w ust. I powinny byo lvyposazone w pokrywe zabezpieczajqcq zgromadzone
odpady pzed opadami atmosferycznymi, dostepem gryzoni iinnych zwietzql. Dopuszcza siq pojemniki
otwarte do zhierunia odpad6w komunalnych na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego i na
drogach publicznych (kosze uliczne).
Nieruchomosi, na ktorej powst4q odpady komunalne powinna byd wyposazona w pojemniki spelniajEce
wymagania obowiezujqcych Polskich Norm.

s6

1. Ustala sie nastepujace minimalne pojemnosci pojemnik6w/work6w przeznaczonych do zbierania

2

3



odpad6w komunalnych:
1) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemnosci 120 l,

b) na odpady zbierane w sposob selektywny z zastrzezeniem lit. c id - worki o pojemnosci
1rn I

c) na bioodpady - pojemniki o pojemnosci 120 I,

d) na 2u2el ipopiol- pojemniki o pojemnosci 120 I,

2) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemno6ci 240 I,

b) na odpady zbierane w spos6b selektywny - pojemniki o pojemnosci- 240 l,

3) dla nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajE odpady komunalne:
a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- pojemniki o pojemnosci 120 l,

b) na odpady zbierane w sposob selektywny - po.lemniki o pojemnoSci 120 l,

z zastrzezeniem ust. 5.
2. Lokale, w ktorych prowadzona jest dzialalnosc handlowa, uslugowa lub gastronomiczna nalezy

dodatkowo wyposazye, w co najmniej jeden pojemnik (kosz uliczny) na odpady komunalne.
3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpad6w komunalnych nalezy stosowae pojemniki lub worki,

odpowiadajqce prz episom wykonawczym wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia '13 wze6nia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. Do frakcji ,,zuzel i popiol" nalezy stosowae pojemniki
w koloze szarym z napisem ,,zuzel i popiol".

4. Na terenach nieruchomosci zamieszkaiych zabudowanych budynkami wielolokalowymi pojemniki do
selektywnego zbieta ia odpad6w komunalnych powinny by6 ustawione na wyznaczonych do tego celu
miejscach, w tzw. gniazdach, w kt6rych znajdujq siq poJemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

5. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadow komunalnych na terenach nieruchomosci, na ktorych nie
zamieszkujE mieszkancy dopuszcza sie stosowanie work6w o pojemnosci 12O l, za wyjEtkiem
bioodpadow oraz zuzla i popio{u, ktore nalezy gromadzic w pojemnikach.

6. Minimalna pojemnosc kompostownika pzydomowego do kompostowania bioodpad6w stanowiqcych
odpady komunalne wynosi 500 l.

7. Minimalna pojemnose pojemnik6w (koszy ulicznych) peeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych
wynosi 20 l.
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1. Pojemniki lub worki do zbierania odpadow komunalnych nalezy ustawiae w spos6b umozliwiajecy latwy
dojazd idostQp do nich, na wyrownane.i iw razie potrzeby utwardzonej powiezchni, zabezpieczonej p.zed
zbieraniem siQ na niej wody i blota.

2. W pzypadku, gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest mozliwe na terenie wlasnej nieruchomosci,
dopuszcza sie ustawienie pojemnikow na terenie nale2qcym do innego wlasciciela, na warunkach
ustalonych w umowie z wlascicielem, po uprzednim zgloszeniu takiego ptzypadku gminie.

3. Wtasciciel nieruchomosci zobowiEzany jest do:
1) utrzymywania miejsca gromadzenia odpadow komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym

i porzedkowym w taki sposob aby:
a) pojemniki/worki nie byly uszkodzone lub pzepelnione,
b) na terenie wokol pojemnikowworkow odpady nie zalegaly na ziemi,

2) utrzymywania pojemnik6w i kontenerow w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym
poplzez:

a) dezynfekowanie i mycie poJemnikow i kontener6w w zaleznosci od potrzeb, lecz nie
rzadziq niz 1 Qz na 6 m jesiQcy,

b) utzymywanie po.jemnikow i kontener6w w dobrym stanie technicznym.
4. W sytuacli, gdy w miejscu gromadzenia odpad6w komunalnych znajdujq sie pojemniki/worki na odpady

z czeaci nieruchomosci zamieszkalej oraz z czeici nieruchomosci niezamieszkalej, wlasciciel
nieruchomosci zobowiqzany jest do oznaczenia pojemnikow w sposob umozliwiajEcy ustalenie, do ktorej
czgSci nieruchomosci dany pojemnik/worek nale2y.

5. Na terenach stuzqcych do uzytku publicznego odleglosc miQdzy pojemnikami (koszami ulicznymi) nie
moze przekraczac 500 m.

6. Na przystankach komunikacji pojemniki (kosze uliczne) nalezy lokalizowao pod wiatq lub w sqsiedztwie
oznaczenia przystan ku.

7. W lokalach, w kt6rych prowadzona Jest dziatalnosc handlowa, uslugowa lub gastronomiczna pojemniki
(kosze uliczne) powinny byc ustawione wewnqtrz lokalu lub przy.lego wejsciu.



Rozdzial lV

Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadow stanowiqcych odpady komunalne
w przydomowych kompostownikach
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Powst4Ece na terenie nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi Jednorodzinnymi
bioodpady mogq bye kompostowane w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie bioodpad6w powinno
odbywao sie w taki spos6b, ze bioodpady uklada siQ warstwowo na przepuszczalnym podlozu ze swobodnym
doplywem powietrza.

Rozdzial V

CzQstotliwosc ispos6b pozbywania sig odpadow komunalnych i nieczysto6ci cieklych z terenu
nieruchomosci oraz z terenow ptzeznaczonych do uZytku publicznego

1. Wtasciciele nieruchomosci powinni pozbywac siq odpadow komunalnych z nieruchomosci zgodnie
z harmonogramem, w spos6b gwarantujqcy zachowanie czysto6ci i pozedku na nieruchomosci, tak aby
odpady nie zalegaly na posesji

2. Pojemniki na odpady w dniu odbioru nalezy wystawio przed posesjQ, w sposob nie powodujqcy
uciazliwosci i utrudniei dla mieszkancow nieruchomosci lub os6b tzecich, a w szczeg6lnosci dla
uzytkownik6w ruchu drogowego.
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Ustala siQ nastepujqcE czestotliwosi pozbywania siQ odpadow komunalnych:
1 ) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady w okresie od kwietnia do
pazdziernika - 1 @z na 2 tygodnie, a w pozostalych miesiqcach - 1 raz w miesiqcu,

b) odpady zbierane w sposob selektywny za wyiqtkiem bioodpadow:
- 2u2el i popi6.l w okresie od gazdziemlka do kwietnia - 1 raz w miesiqcu,
- papier, metale. tworzywa sztuczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - 1 raz
w miesiqcu,

2) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,
b) odpady zbierane w sposob selektywny takieJak:

- bioodpady - w okresie od kwietnia do pazdziernika 2 razy w tygodniu, a w pozostalych
miesiEcach - 1 raz w tygodniu,
- zuzel i popiol w okresie od pa2dziernika do kwietnia - 1 raz w tygodniu,
- papie( metale, tworzywa sauczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - 1 @z na
2 tygodnie.

3) dla nieruchomosci, na ktorej nie zamieszkuiq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne
z zastrzezeniem pkt 5 i 6:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunahe i bioodpady - w okresie od kwietnia do
pazdziernika nie rzadziej niz 1 ruz na 2 tygodnie, a w pozostalych miesiAcach - 1 raz
w miesiqcu,

b) odpady zbierane w sposob selektywny za wyjetkiem bioodpadow:
- 2u2el ipopiol w okresie od paZdziernika do kwietnia - 1 raz w miesiEcu,
- papier, metale, twozywa sztuczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - 1 @z

w miesiqcu,
4) dla pojemnikow (koszy ulicznych) znajdujEcych sig w lokalach, w ktorych prowadzona jest

dzialalnosi handlowa, uslugowa lub gastronomiczna - nie zadziE niz 1 raz w tygodniu,
5) dla ogrodow dzialkowych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady w okresie od kwietnia do
pazdziernika - 1 raz wtygodniu, a w pozostalych miesiacach - 1 razw miesiqcu,

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - 1ruz
w miesiqcu,

6) dla targowisk:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - 1 raz w tygodniu,

ss



b) papier, metale, tworzywa sztuczne. szklo, opakowania wielomaterialowe - 1 az
w miesiqcu,

7) dla poiemnik6w (koszy ulicznych) na terenach pzeznaczonych do uzytku publicznego oraz na
drogach publicznych - 1 raz w tygodniu.

s11

'I . Ustala sle przekazywanie w zaleznosci od potrzeb, odpadow komunalnych, takich jak:
1) odpady niebezpieczne - we wtasnym zakresie nalezy przekazywaa do Punku Selektywnego

Zbierania Odpad6w Komunalnych,
2) pzeterminowane leki nalezy:

a) wrzuca6 do pojemnikow znajdujqcych siq w wyznaczonych aptekach lub
b) we wlasnym zaktesie pzekazywac do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w

Komunalnych,
3) zuzyte baterie i akumulatory:

a\ zwtacae do punktow ich sprzedazy lub
b) we wlasnym zakrcsie pzekazywad do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w

Komunalnych,
4) zuzyly spzet elektryczny i elektroniczny nalezy przekazywac:

a) do punktow zbierania zuzytego sptzQtu elektrycznego i elektronicznego, o kt6rych gmina
informuje na stronie internetowej lub

b) we wlasnym zakresie peekazywac do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych,

5) zuzyte opony nalezy ppekazywac do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych,
6) odpady budowlane i rozbiorkowe nalezy we wlasnym zakresie pzekazywac do Punktu

Selektywnego Zbierania Odpad0w Komunalnych,
7) chemikalia - nalezy we wlasnym zakresie przekazywao do Punktu Selektywnego Zbierania

Odpad6w Komunalnych,
8) odpady niekwaliflkujqce siQ do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w formie Iniekcji iprowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczegolnosci igiel i strzykawek - nalezy we wlasnym zakresie
przekazywae do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych,

9) zuzyte tekstylia i odzie. - nalezy we wlasnym zakresie przekazywac do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpad6w Komunalnych.

2. Odpady zielone pochodzqce z terenow nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
nalezy peekazywai do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

3. Ustala si?, 2e odbieranie mebli iodpadow wielkogabarytowych odbywac sie bedzie na podstawie
harmonogramu sporzqdzonego przez pzedsiQbiorcQ z nastepujaca czQstotliwosciq:

1) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi -
2 Gzy w toku, po 1 razie na kazde polrocze,

2) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 1Bz
w miesiqcu.

4. W pzypadku, gdy pozbycie siq odpad6w wymienionych w ust. 3 konieczne jest w terminach innych niz
ujete w harmonogramie wywozu, w+asciciel nieruchomosci dostarcza je we wlasnym zakresie do Punktu
Selektywnego zbierania Odpad6w Komunalnych.

512

1. Wasciciele nieruchomo6ci zobowiEzani sq do systematycznego usuwania nieczystosci ciektych
stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niz 1 Gz na 4 miesiqce, z zastzezeniem ust. 2.

2. Osady Sciekowe z przydomowych oczyszczalni muszq byc usuwane z nieruchomosci z czQstotliwosciq
wynikajqca z instrukcji eksploataqi oczyszczalni, .,ed nak nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Rozdzial Vl

lnne wymagania wynikajqce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami

s13

W oparciu o wojewodzki plan gospodarkr odpadami bQdq podejmowane dzialanra zmiezajqce do:
1) ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow,
2) zwiekszenia ilosci zbieranych selektywnie odpadOw niebezpiecznych wystqpujqcych w strumieniu



odpadow komunalnych,
3) zwiqkszenia poziomu odzysku papieru, metali. tworzyw sztucznych oraz szkla,
4) zwiekszenia Swiadomosci ekologicznej maeszkanc6w poprzez edukacjQ ekologicznq.

2. Zaleca siQ, aby powstajqce na terenach nieruchomosci zamieszkaleJ zabudowanej budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady w pierwszej kole.jnosci byly wykozystywane ptzez
mieszkanc6w we wlasnym zakresie np. popeez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdzial Vll

Obowiezki os6b utrzymuiqcych zwierzgta domowe, majqce na celu ochrone
przed zagroieniem lub uciqiliwo6ciA dla ludzi oraz prted zanieczyszczeniem

teren6w przeznaczonych do wsp6lnego uZytku

s14

Do obowiEzkow wlaScicieli utrzymujEcych zwierzeta domowe nalezy:
1) dbanie, aby zwiezqta nie stanowily zagrozenia lub uciEzliwosci dla otoczenia,
2) utrzymywanie miejsc bytowania zwierzEt w czystosci i porzqdku,
3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszezei pozostawionych na terenach pzeznaczonych do wsp6lnego

uzytku, przy czym, obowiqzek ten nie dotyczy os6b niepelnosprawnych, korzystajqcych z pomocy ps6w
asystujacych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych,

4) wyprowadzanie zwierzqt tylko pod opiekq osoby doroslej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy
muszE byo prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne dodatkowo w kagancu,
z zastrzezeniem pzepis6w ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt oraz ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacii zawodowej ispolecznei oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych.

Rozdzial Vlll

Zasady utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wyleczonych z produkcji rolniczej

s15

1. ZwiezQta gospodarskae mogq byc utzymywane na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej pod

nastepujqcym! warunkami:
1) zwierzeta sE utrzymywane na terenie nieruchomosci w zagrodach, teren nieruchomosci musi bye

zabezpieczony w sposob uniemozliwiajqcy opuszczenie go pEez te zwieeeta,
2) spelnienia wymogow sanitarnych, budowlanych, ochrony srodowiska i ochrony zwiezet

okreslonych odrebnymi przepisami.
2. Nie nalezy utzymywac zwierzqt gospodarskich na nieruchomosciach wylEczonych z produkcji rolniczej

w odleglosci mniejszej niz 50 m od budynkow wielolokalowych, szkol i pzedszkoli, placowek sluzby
zdrowia oraz wszelkich obiektow uzytecznosci publicznej.

3. Wasciciele zwieEqt gospodarskich majq obowiAzek usuwania odchodow zwiezQcych pozostawionych
w miejscach publicznych.

Rozdzial lX

Wymagania dotyczqce wyznaczania obszar6w podlegajqcych
obowi4zkowej deratyzacji i termin6w jej przeprowadzania

s16

1. Obowiqzkowej deratyzacji podlegajq obszary zabudowane budynkami wlelolokalowymi, budynkami
produkcyjnymi, handlowymi i uslugowymi, a takze budynki placowek oswatowych, uzQd6w administracji
rzqdowej i samorzqdowej.

2. Detatyzaqe na terenie nieruchomosci, o kt6rych mowa w ust. 1 przeprowadzajq wlasciciele 2 razy
w roku:

1) deratyzacje wiosennE w kwietniu,
2) deratyzacje jesienna w pazdzierniku.

3. Szczegolowe zasady przeprowadzalia de@lyzacji ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w
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Uchwala Nl
Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach

z dnia

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2O2Or, poz.713), w vitiqzku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13
wzesnia 1996 r. o utzymaniu czystosci i porzedku w gminach, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z p'2nielszymi zmianami), po zasiqgniqciu opinii Paistwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego
w Rybniku,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastQpuie :

sl
1- Ustala sie, 2e w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci optate za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, odbiera sie w kazdej ilosci, bezposrednio z nieruchomosci, nastepujqce
frakcie odpad6w komunalnych:

1 ) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier,
3) metal,
4) tworzywa sAuczne,
5) szklo,
6) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,
7) bioodpady-z zastzezeniem S 2 ust. 3 i 4,
8) meble i inne odpady wielkogabaMowe,
9) zuzel i popi6l.

2. Wasciciele nieruchomoSci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
zostanE wyposa2eni w worki do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych wymienionych
w ust. 1 pkt 2-6.

3. W przypadku kiedy na nieruchomosci powstajE bioodpady oraz odpady 2u2la i popiolu, wlasciciel
nieruchomoSci zobowiEzany jest do wyposazenia nieruchomosci w pojemnik pzeznaczony do
zbierania tej frakcji odpadu.

4. Przedsiebiorca wykonujqcy usluge odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,
zobowiqzany jest do nieodplatnego dostarczania work6w do selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych z zastzezeniem ust. 3, w iloSci odpowiadajqcej liczbie odebranych work6w
z odpadami komunalnymi zebranymi w spos6b selektywny z terenu nieruchomosci.

5. W pzypadku kiedy bedzie potzebna wieksza niz okreslona w ust. 4 ilos6 work6w do selektywnego
zbierania odpad6w komunalnych, wlasciciel nieruchomosca zamieszkalej bedzie m6gl odebrad je
w Punkcie Selektyrrrtnego Zbierania Odpad6w Komunalnych, zwanym dalej ,PSZOK'.

6. Odpady powstale na terenie nieruchomosci posegregowane w sposob niezgodny z zasadami
okreslonymi w Regulaminie utzymania czystosci i pozEdku w gminie i miescae Czerwionka-
Leszczyny, bedq traktowane i odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

s2

1. Ustala siQ nastQpujacA czestotliwosC izakres Swiadczenia uslug odbierania odpad6w komunalnych
dla nieruchomoSci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi .iednorodzinnymi :

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - w okresie od kwietnia do
pazdziernika 1 raz na 2 tygodnie, w pozostalych miesiecach 1 raz w miesiqcu,

2) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyjqtkiem bioodpad6w:
- 2u2el i popiol w okresie od pazdziernika do kwietnia - 1 raz w miesiacu,
- papier, metale, tworzywa sauczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - 1 Gz
w miesiacu.

2. Ustala siQ nastepujqcq czQstotliwos6 i zakres Swiadczenia uslug odbierania odpad6w komunalnych
dla nieruchomoSci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi:



1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,
2l odpady zbierane w spos6b selektylvny takie jak:

- bioodpady w okresie od kwietnia do pa2dziernika - 2 razy w tygodniu, a w pozostalych
miesiqcach 1 raz w tygodniu,
- Zuzel i popi6l - w okresie od pa2dziernika do kwietnia - 1 raz w tygodniu,
- papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, opakowania wielomaterialowe - 1 taz
na 2 tygodnie.

3. Odbieranie bioodpad6w z nieruchomosci zamieszkalej zabudowane, budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnyni odbywac sie bedzie zgodnie z czestotliwosciq okreslonq w S 2 ust. l pkl 1w ilosci
maksymalnie 2 po,emnik6w natomiast z nieruchomo6ci, kt6rych wlasciciele kompostuje bioodpady
l pojemnika.

4. Bioodpady wytworzone \r, ilosci wiQkszej ni2 wskazana w ust. 3, wlasciciel nieruchomosci mo2e we
wlasnym zakresie dostarczyC do Punktu Selekt) 

^,nego 
Zbierania Odpad6w Komunalnych.

5. Dopuszcza siq mozliwosc pozbywania siQ odpadow wymienionych w ust. 1 z mniejszq
czestotliwosciA w zaleznosci od stopnia zapelnienia worka/pojemnika.

6. Czestotliwosd odbierania odpad6w komunalnych z terenolr, nieruchomosci, na kt6rych nie
zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne, okresla S 10 pkt 3, Regulaminu
utnymania czystosci i pozEdku na terenie Gminy i Miasta Czen rionka-Leszczyny.

7. Ustala sie nastepujqcq czQstotliwosd odbierania mebli iinnych odpad6w wielkogabarytowych:
1) z lerenu nieruchomoSci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi - 2 Gzy w toku, po 1 razie na ka2de p6hocze,
2) z terenu nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami wielolokalowymi - 1 raz

w miesiqcu.

s3

Na pisemny wniosek wlasciciela nieruchomosci lub zarzEdcy nieruchomosci, dopuszcza sie mo2liwo6c
zwiqkszenia czqstotliwoSci odbierania odpad6w komunalnych, wylqcznie z:

1 ) nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
2) nieruchomosci, na kt6rych znajduja sie obiekty u2yteczno6ci publicznej lub wykozystywanych na

prowadzenie dzia+alnosci gospodarczej.

s4

'1. W Punkcie Selekty,vnego Zbierania Odpad6w Komunalnych, bedq przyjmowane nastepujqce frakcje
odpad6w:

1 ) papier,
2

4
5
6
7
8
9

metale,
tworzywa sztuczne,
szklo,
odpady opakowaniowe wielomaterialowe,
bioodpady,
meble i inne odpady wielkogabaMowe,
odpady niebezpieczne,

2

przeterminowane leki i chemikalia,
10) odpady niekwalifikujqce sie do odpad6w medycznych powstale w gospodarstwie domowym

w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczeg6lnosci igly i stzykawki,

11) zu2yte baterie i akumulatory
12) zu2yly sgtzet elektryczny i elektroniczny,
13) zu2yte opony,
14) odpady budowlane i rozbi6rkowe,
15) tekstylia i odzie2.

Odpady, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 13 przyjmowane sq w ramach oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilosci do 4 sauk na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymijednorodzinnymi,
2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomosci zabudowanej budynkami wielolokalowymi,
3) z nieruchomoSci niezamieszkale,i.

Odpady, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 14 przyjmowane sq w ramach oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilosci do 0,5 tony na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymijednorodzinnymi,
2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomosci zabudowanej budynkami wielolokalowymi,
3) z nieruchomosci niezamieszkalej.



4. Wasciciele nieruchomosci zamieszkalych samodzaelnae i na wlasny kosa dostarczajE do PSZOK-u
odpady komunalne zebrane w spos6b selektyvrny, r6wniez w przypadku kiedy pozbycie siQ odpaddw
wymienionych w ust. 1 pkt 1-7 konieczne jesl w innych terminach.

5. PSZOK znajduje sie w Czenivionce-Leszczynach, w dzielnicy Leszczyny, przy ul. Polnej 6 iSwiadczy
uslugi:

1 ) od poniedzialku do piqtku w godzinach od 9m do l7m,
2) w soboty od godziny 9m do 13m,
z Wqtkiem SwiEt i dni ustawowo wolnych od pracy.

ss

Odpady komunalne odebrane od wlaScicieli nieruchomo5ci w ramach gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi pzekazywane bedE do instalacji przetwarzania odpadow komunalnych w celu
przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady
nienadajAce sie do odzysku, w tym do recyklingu, bgdq unieszkodliwiane zgodnie z obowiezujEcymi w tym
zakresie przepisami prawa.

s6

1. W pzypadku niewlasciwego Swiadczenia uslug peez pzedsiQbiorce odbierajEcego odpady od
wlascicieli nieruchomosci lub ptzez prowadzqcego Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych, wlasciciel nieruchomosci powinien zglosic informacje o nieprawidlowosciach
niezwlocznie, nie p62niej jednak niz w ciqgu trzech dni roboczych od dnia zdaGenia, bedqcego
podstawE zgloszenia.

2. Zgloszeh, o kt6rych mowa w ust. 1 mo2na dokonywac:
1 ) telefonicznie,
2) pisemnie - na adres Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres - go@czerwionka-leszczyny.com.pl.

3. Dokonujec zgloszenia, o kt6rym mowa w ust. 2 nalezy podac co najmniej:
1) dane osoby zglaszajecej zdarzenie,
2) opis, miejsce idatg zdarzenia.

4. W przypadku zg.loszen nadanych za posrednictwem podmiotu Swiadczqcego uslugi pocztowe
o zachowaniu terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 decyduje data stempla pocaowego.

5. Zgltcszenia nie spelniajEce wymagan okreslonych w ust. 2 i 3 oraz wniesione po terminie, o kt6rym
mowa w ust. I zostenq pozostawione bez rozpoznania, z zastzeae.l,iern powszechnie
obowiezujecego prawa.

s7

\ rykonanie uchwaly powieza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

s8

Traci moc uchwala Nr VllU113/'15 Rady Miejskiei z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegdlowego sposobu
i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarorvania tych odpad6w (Dz. Urz. Woj. SlEskiego z 2015 r. poz.2804 z p62niejszymi zmianami).

ss

Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
SQskiego, za wyjqtkiem S 4 ust. 2 i 3, kt6re wchodzE w 2ycie 1 stycznia 2021 r.
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z dnia 20 lipca 2020 r
Zatrvierdzony przez ...

UCHWALA NR
RAOY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia 15 licrc,a 2020 t

w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXV/302112 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26
paidziernika 2012 r. w sprawie odbioru odpad6u, komunalnych od wlascicieli nieruchomo6ci, na

K6rych nie zamieszkujq mieszkafcy, a powstaje odpady komunalne

Na podstawie art. '18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.4l ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r.
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2 2020 t. poz.71.3\. w zwiqzku z art. 6c ust. 2 ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utzymaniu czystosci i pozqdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 z poanieiszymi zmianami)

Rada tliejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co nast?puie:

s1.
Uchyla sae uchwalQ Nr XXVl302l1.2 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach zdnia

26 pazdziemika 2012r. w sprawie odbioru odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na
kt6rych nie zamieszkuje mieszkancy, a powstajq odpady komunalne (Dz. Uz. Woj. Sl. z 3 grudnia 2O2O r.
poz. 5150).

s2.
\tvykonanie uchwaly powieza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s3.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzedowym Woiew6dztwa Slqskiego iwchodza w zycie

1 styc.znia 2021 t.
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UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na
kt6rych nie zamieszkujq mieszkaicy, a powstajE odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust,2 pkt 15, art,40 ust. 1. art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990 r.
o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z2O2O t. poz.713\ w zwiqzku z art.6c ust. 2 i 3 ustawy
zdnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci ipozqdku w gminach (tekst jednolity Oz-U.22019t.
poz.2010 z p62nielszym i zmianami)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach uchwala, co nastQpuje:

S 1. Postanawia siq o odbieraniu odpad6w komunalnych:

1)od wlascicieli nieruchomosci, kt6re w czgsci stanowiq nieruchomosci, na K6rych zamieszkujq
mieszkaicy, a w czesci nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujE mieszkancy, a powstajq odpady
komunalno,

2) od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne,
na kt6rych prowadzona jest:

a) dzialalnosc oswiatowa,

b) dzialalnose przeciwpozarowa,

c) dziaialnose administracji publicznej,

d) dzialalnosc kulturalna,

e) dzialalno56 dostawy wody i oczyszczalni Sciekow,

f) dzialalnose jednostek gospodarki komunalnej,

g) dzialalnos6 w zakresie ochrony zdrowia oraz

h) cmentazy.

S 2. Vwkonanie uchwaly powieza si? Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

S 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Woiewodztwa Slqskiego i wchodzi w zycie
1 slyc.znia 2021 t.
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