
BURMISTRZ
GMINY I MTASTA

Czerwionka-LeszczYnY
Zarzqdzenie Nr 404/20

Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 5 paidziernika 2020 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projekt6w uchwal w sprawie:
Regulaminu uteymania czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny; szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomo6ci
i zagospodarowania tych odpad6w.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzEdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.22020 r. poz.713), art. 5 ust, 2 pkt 3 i4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.
22020r, poz. 1057) w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr lX/138/15 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czevca 2015 roku, w sprawie szczeg6lowego
sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci poZytku publicznego i organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami vvymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.
Urz. Woj. Sl. z zot5r. po2.3888).

zarz4dzam, co nastgpuje :

s1

1. Pzeprowadzic konsultacje, kt6rych przedmiotem sq projekty uchwal Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie: Regulaminu utzymania
czystoSci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
szczeg6lowego sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlaScicieli nieruchomo5ci i zagospodarowania tych
odpadow.

2. Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 06.10.2020 r. do 12.'10.2020 r.

3. Podmiotami upr'awnionymi do uciziaiu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w ad.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U.22020 r. po2.1057 ).

4. Konsultacje mogq mie6 formq:
1) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia

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

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,
2) wyraienia pisemnej opinii, ktorq nalezy zlozye zgodnie z terminem

okre6lonym w ust. 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projekt6w uchwal mo2na zglaszae:

1) w formie pisemnej na adres: Uzad Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa I, 44-23A Czerwionka-Leszczyny (decydu.le data
wplywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocdq elektronicznq na adres e-inail aczerwionka-leszcz n n



3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.
5. Udzielanie wyja6nien oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projekt6w uchwal nalezy do kompetencji Naczelnika Wydziaiu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Projekty uchwal, o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1 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$ 1ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej

2. Do sprawozdania, o ktorym 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 Zarz4dzenia
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

i Miasta
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerw ionla-t eszceYtY I'rojekt

z dnia 29 rvrzeinia 2020 r.
Zatu ierdzony przez .........,,

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2420 t

w sprawie Regulaminu utrzymania czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy i tliasta Gzerwionka-
Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r_ o samozqdzie
gminnym (tekst lednolity Dz.U. z 2020 t. poz.7'13) w zwiqzku z art. 4 ust. 'l , 2 i 2a uslary o utzymaniu
czystosci ipozqdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 22020t. poz. '1439), po zasiqgnieciu opinii
Panstwowegc Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Rybniku

Rada mieiska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

S 1. Pzyjmuje siq Regulamin utzymania czystosci ipozqdku na terenie Gminy iMiasta CzeMionka-
Leszczyny, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.

52.Tracj moc Uchwala Nr Vlll/114l15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszeynach zdnia 8 maia
2015 r. w sprawie ustalenia Reguiaminu utrzymania czysto6ci iporzqdku na terenie Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2015 poz.28O5 z pozniejszymi zmianami).

S 3. Vwkonanie uchwaty powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

S /t. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Slqskiego i wchodzi w 2ycie
1 slycznia 2021 r.

Miasta
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Zalqcznrk do uchwaly Nr ....................

Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach

z dnia....... -........ --. -2020 (.

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU NA TERENIE

GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

Rozdzial 1.
Postanowienia og6lne

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

2. llekroc w Regulaminie jest mowa o:

1) harmonogramie - rozumie sie pzez to plan odbierania odpad6w komunalnych dostarczony
wlaScicielom nieruchomoSci pzez pzedsiebiorce.

Rozdzi:di2,
llvymagania og6lne w zakresie utrrymania czystosci i ponqdku na tercnach nieruchomosci lub

ich czegci, w tym sluiqcych do uiytku publicznego

S 2. Wasciciele nieruchomosci zobowaEzani sa w szczeg6lnosci do:

'l)wyposazenia nieruchomogci w dostatecznq ilosd pojemnikdw slu2qcych do zbierania odpad6w
komunalnych oraz utzymywania tych uzqdzerl w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym
i technicznym,

2) dbania o nieprzepelnianie pojemnik6w do zbierania odpad6w komunalnych,

3) utzymywania w odpowiednim stanie sanilarnym i pozqdkowym miejsc gromadzenia odpad6w.

S 3. 1. Wtaiciciele nieruchomogci zobowiqzani sq do selektywnego zbierania nastgpujqcych frakcji
odpadow komunalnych:

1 ) papieru,

2) metali,

3) twozyw sztucznych,

4) szkla,

5) odpadOw opakowaniowych wielomaterialowych,

6) Zuzla i popiolu,

7) bioodpad6w,

8) odpad6w niebezpiecznych,

9) mebli i innych odpadow wielkogabarytowych,

10) przeterminowanych lek6w i chemikali6w,

1 1) odpad6w niekwalifikujqcych sie do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie domowym
w wyniku pzyjmowania produkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczegolnosci igiel i sttzykawek,

'12) zuzytych baterii i akumulatorow,

13) zuzytego spzetu elektrycznego i eleKronicznego,

14) zuzytych opon,

15) odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych,

16) tekstyli6w i odziezy.
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2. Pzekazywanie zebranych odpadow komunalnych wymienionych w ust. 1, podmiotom
Swradczqcym uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomoSci na
terenie gminy imiasta oraz podmiotowi prowadzqcemu punkt seleKywnego zbierania odpadow
komunalnych powinno nastqpowae w sposob iz czestotliwosciq okreslonq w rozdziale 5.

3. Pozostatosci powstale po segregowaniu odpad6w komunalnych wymienionych w ust. 'l zbierane
i odbierane sq jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Wasciciele nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogq na
terenie nieruchomosci zbierae i kompostowac bioodpady w przydomowych kompostownikach. zasady
kompostowania zostaly okreslone w rozdziale 4.

5. Punkt Selektywnego Zbierania OdpadOw Komunalnych zbiera odpady dostarczone pzez
wlascicieli nieruchomosci w pojemnikach odpowiadajqcym pzepisom wykonawczym wydanych na
podstawie art.4a ust. 1 ustawy z dnia 13 wzesnia '1996 r. o utzymaniu czystosci i pozqdku w gminach.
Do odpad6w wymienionych wust. 1pkt8-16 stosuje kontenery, pojemniki oraz boksy odpowiednio
oznakowane napisami. Poremniki iboksy powinny znajdowac sie pod zadaszeniem na utwardzonym
podlozu.

S4. 1.Na nieruchomosciach, na ktorych znajdujq si? obiekty uzytku publicznego oraz na drogach
publicznych nalezy ustawic pojemniki (kosze uhczne) na odpady.

2. Wasciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do upzqtni?cia btota, Sniegu, lodu i innych
zanieczyszczei z czqsci nieruchomosci udostgpnionych do uzytku publicznego po ich wystqpieniu,
a dobor niezbQdnych do tego narzqdzi ipodj?te czynnosci muszq zapewnic bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu drogowego i pieszego oraz prowadzie do uzyskania nieruchomo6ci wolnej od zanieczyszczerl.

3. Mycie pojazd6w samochodowych poza myJniami dopuszcza siQ pod warunkiem,2e bedzie si? ono
odbywalo na podlo2u utwardzonym, a scieki odprowadzane bqdq do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodptywowego.

4. Naprawy potazdow samochodowych poza warsztatami mozna pzeprowadzae pod warunkiem, 2e
nie spowoduia zanteczyszaenia Srodowiska. a zuzyte czQso i materialy eksploatacyjne b?dq
gromadzone zgodnie z pzepjsami prawa.

Rozdzial 3.
Rodzaje i minimalna pojemnose poremnikow przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych

na terenie nieruchomosci, na terenach przeznaczonych do uZytku publicznego oraz na drogach
publicznych, a takze wymagania dotyczqce warunkow ich rozmieszczania i utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym, porzedkowym i technicznym

S5. 1. Ustala siQ nast?pujqce rodzaje pojemnik6w lub work6w pzeznaczonych do zbierania
odpad6w komunalnych na terenie nieruchomosca, na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego
oraz na droqach publicznych:

1) poiemniki (kosze uliczne),

2) pojemnikio pojemnosci 120 l, 240 l, 1100 l,

3) kontenery o pojemnosci4 m3, 5 m3, 7 m3. 9 m3,

4) pojemniki typu .dzwon" o pojemnosci 1,5 m3 przeznaczone do seleklywnego zbierania odpadow
komunalnych w budynkach wielolokalowych, o ktorych mowa w S 3 ust. 1 pkt 1-5,

5) worki o pojemnosci 120 I przeznaczone do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, o kt6rych
mowaw$3ust. 1 pkl 1-5,

6) pojemniki podziemne o pojemno6ci 3 m3 pzeznaczone do selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych w budynkach wieiolokalowych, o ktorych mowa wS 3 ust. 1 pkt 1-5 i7.

2. Pojemnrki, o ktorych mowa w ust. 1 powinny byc wyposazone w pokrywe zabezpieczaiqq
zgromadzone odpady pzed opadami atmosferycznymi, dost?pem gryzoni iinnych zwierzqt. Dopuszcza
sie pojemniki otwarte do zbierania odpadow komunalnych na terenach ?zeznaczonych do uzytku
publicznego ina drogach publicznych (kosze uliczne).

96. 1. Ustala sig nast?pujAce minimalne poiemnosci pojemnik6w/workow pzeznaczonych do
zbierania odpad6w komunalnych:

'l 
) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemnosci 120 l,
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b) na odpady zbierane w spos6b seektywny z za$zezeniem lit. c id - workr o pojemnosci '120 l,

c) na bioodpady - poiemniki o pojemnosci 120 l,

d) na Zuael ipopi6l- pojemniki o po.jemnosci 120 l,

2) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - po.iemniki o pojemnosci 240 l,

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

3) dla nieruchomosci, na Korych nie zamieszkuj? mieszkaicy, a powstajq odpady komunalne:

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

b) na odpady zbierane w sposob selektywny - pojemniki o pojemnosci 120 l, z zastzeaeriem ust. 5.

2. Lokale, w ktorych prowadzona jest dziatalnosc handlowa, uslugowa lub gastronomiczna nalezy
dodatkowo wyposa2y6, w co najmniej jeden pojemnik (kosz uliczny) na odpady komunalne.

3. Dla potzeb selektylvnego zbierania odpad6w komunalnych nalezy slosowac pojemniki lub worki,
odpowiadajqce pzepisom wykonawczym wydanych na podstawie art.4a ust. 1 ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996r, o utrzymaniu czystosci iporzAdku w gminach, Do frakcji ,zuzel ipopiof nalezy
stosowac poJemniki w koloze szarym z napisem .Zuzel i popi6l".

4. Na terenach nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi pojemniki
do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych powinny byc ustawione na wyznaczonych do tego celu
miejscach, w Ew. gniazdach, w ktorych znaiduiq siq pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

5. Dla potzeb selektywnego zbierania odpadow komunalnych na terenach nieruchomosci, na kt6rych
nie zamieszkujq mieszkaricy dopuszcza si9 stosowanie work6w o polemnosci '120 l, za wyjqtkiem
bioodpad6w oraz zuzla i popioiu, ktore nalezy gromadzic w pojemnikach.

6. Minimalna pojemnose pojemnikow (koszy ulicznych) przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych wynosi 20 l.

57. 1. Pojemniki lub worki do zbierania odpad6w komunalnych nalezy ustrwia6 w sposob
umozliwiajqcy tatwy dojazd i dostgp do nich, na wyrownanej i w razie potrzeby utwardzonej powiezchni,
zabezpieczonej pzed zbieraniem siq na niej wody i blota.

2.W pzypadku, gdy wyznaczenie miejsce na pojemniki nie jest mozliwe na terenie wtasnej
nieruchomosci, dopuszcza siQ ustawienie po.jemnikow na terenie nalezqcym do innego wlasciciela.

3. \/wasciciel nieruchomosci zobowiqzany.iest do:

1) utrzymywania miejsca gromadzenia odpadow komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym
i poeqdkowym popzez:

a) spzqtanie, czyszczenie i poeqdkowanie,

b) dbanie o to aby pojemniki/worki nie byly pzepehione,

c) dbanie, aby na terenie wokol pojemnik6wworkOw odpady nie zalegaty na ziemi,

2) utzymywania poiemnik6w w odpowiednim stanie sanatarnym, pozAdkowym itechnicznym poprzez:

a) dezynfekowanie i mycie pojemnikow w zaleznosci od potzeb, lecz nie zadziei niz I Gz na
6 miesiecy,

b) utzymywanie w dobrym stanie technicznym, tak zeby poszczeg6lne elementy pojemnika nie byty
uszkodzone.

c)domykanie pojemnikow wyposa2onych \,v klapy w celu zabezpieczenia pzed dostepem
wod opadowych,

d)niedopuszczanie do pzeciqzania, zalania i zalodzenia.

4.W sytuacjj, gdy w mie.iscu gromadzenia odpadow komunalnych znajduie sie
pojemniki/worki na odpady z czqsci nieruchomo6ci zamieszkale.i oruz z cze$ci nieruchomosci
nieamieszkalej. wlasciciel nieruchomcsci zobowiqzany jest do oznaczenia pojemnik6w
w spos6b umo2liwiajqcy ustalenie, do ktore] cze6ci nieruchomosci dany poiemniuworek nalezy.

5. Na terenach slu2Ecych do uzytku publicznego oraz na drogach publicznych odleglosc miedzy
pojemnikami (koszami ulicznymi) nie mo2e pzekraczac 500 m.
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6. Na peystankach komunikac.ii poiemniki (kosze uliczne) naleZy lokalizowae pod wiatq lub
w sqsiedztwie oznaczenia pzystanku.

7. W lokalach, w norych prowadzona jest dzialalnosc nandlowa, uslugowa lub gastronomiczna
pojemniki (kosze uliczne) powinny byc ustawione wewnqtz lokalu lub przy jego we.isciu.

Rozdzial 4.
Wymagania w zakresie kompostowania bioodpad6w stanowiqcych odpady komunalne

w prrydomowych kompostownikach

S 8. 1. Powstajqce na terenie nieruchomoSci zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi bioodpady mogq bye kompostowane w przydomowych kompostownikach.
Kompostowanie bioodpadow powinno odbywac siq w taki spos6b, 2e bioodpady uklada sl? warstwowo
na pzepuszczalnym podbzu ze swobodnym doplywem powietza.

2. Zwalnia si9 wlascicieli nieruchomosci w czgsci z posiadania pojemnika, ograniczajqc ten
obowiqzek do posiadania jednego pojemnika.

Rozdzial 5.
Czestotliwose i spos6b pozbywania sie odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych z tetenu

nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uiytku publicznego

S 9. 1. Wasciciele nieruchomogci powinni pozbywaa siQ odpaddw komunalnych z nieruchomosci
zgodnie z harmonogramem, w spos6b gwarantujqcy zachowanie czystosci ipozedku na nieruchomosci,
tak aby odpady nie zalegaly na posesji.

2. Pojemniki na odpady w dniu odbioru nalezy wystawie pzed posesig, w spos6b nie powoduiqcy
uciazliwosci iutrudnien dla mieszkaicow nieruchomosci lub os6b tzecich, a w szczegolnosci dla
u2ytkownik6w ruchu drogowego.

S 10. Ustala sig nastqpujqcq czestotliwosd pozbywania siq odpad6w komunalnych:

1) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady w okresie od kwietnia do
pazdziernika - 1 raz na 2 tygodnie, aw pozostalych miesiqcach - 1 raz w miesiqcu,

b) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyjqtkiem bioodpadow:

- Zuzel i popiol w okresie od pazdziernjka do kwietnia - 1 raz w miesiqcu.

- papier, metale, twozywa sztuczne, szklo. odpady opakowaniowe 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 selekty.rrny takie jak:

- bioodpady - w okresie od kwietnia do pazdziernika 2 razy w tygodniu, a w pozostalych
miesiqcach - 1 raz w tygodniu,

- zuzel i popiol w okresie od paidziemika do kwietnia - 1 raz w tygodniu,

- papier. metale, twozywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 rcz na
2 tygodnie.

3) dla nieruchomosci. na kt6rel nie zamieszkujq mieszkaicy, a powstajq odpady komunalne
z zastrze2eniem pkt 5 i 6:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady - w okresie od kwietnia do
pazdziernika nte zadziejnizl razna2lygodnie, a w pozostalych miesiqcach - 1 raz w miesiqcu,

b) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyjalkiem bioodpadow:

- 2u2el ipopi6l w okresie od pa2dziernika do kwietnia - l raz w miesiecu,

- papier, metale, twozywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 raz
w miesiqcu,

4) dla pojemnikow (koszy ulicznych) znajduiqcych sie w loKalach, w kt6rych prowadzona jest dzialalno6C
handlowa, uslugowa iub gastronomiczna - nie aadziej niz 1 raz w tygodniu,

5) dla ogrodow dzialkowych:
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a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine ibioodpady w okresie od kwietnia do
paidziernika - 1 raz w tygodniu. a w pozostalych miesiqcach -'l raz w miesiEcu,

b) papier. metale, twozywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomateriatowe - 'l raz
w miesi4cu,

6) dla targowisk:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - 1 raz w tygodniu,

b) papier, metale, twozywa sztuczne. szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - I raz
w miesiqcu,

7) dla po.iemnik6w (koszy ulicznych) na terenach pzeznaczonych do uzytku publicznego oraz na
drogach publicznych - 1 raz w tygodniu.

S 11. 1. Ustala siq pzekazywanie w zaleznosci od poteeb, odpadow komunalnych, takich jak:

1) odpady niebezpieczne - we wlasnym zakresie nale2y ptzekazywae do Punku SeleKywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych,

2) pzeterminowane leki nale2y:

a) wrzucad do pojemnik6w znajdujacych sig w wyznaczonych aptekach lub

b) we wlasnym zakresie przekazywae do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych,

3) zuzyte baterie i akumulatory:

a) zwracac do punktow ich sprzedazy lub

b) we wlasnym zakresie przekazywac do Punktu Seleklywnego Zbierania Odpadow Komunalnych,

4) zuzyty spzqt elektryczny i elektroniczny nalezy pzekazywael

a) do punkt6w zbierania zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, o kt6rych gmina informuje
na stronie internetowej lub

b) we wlasnym zaktesie peekazywae do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych,

5) zuzyte opony nale2y we wlasnym zakresie Wzekazwae do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych,

6) odpady budowiane i rozbiorkowe nale2y we wlasnym zakresie pzekazywac do Punktu SeleKywnego
Zbierunia Odpadow Komunalnych,

7) chemikaiia - nale2y we wlasnym zakresie przekazywac do Punktu Selektywnego Zbietania
Odpadow Komunalnych,

8) odpady niekwaliikujqce siq do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie domo\ ym
w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczegolnosci igiel i stzykawek - nalezy we wlasnym zakresie p.zekazryae do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych,

9) zuzyte tekstylia i odzie2 - nale2y we udasnym zakresie pz.ekazryaa do PunKu Selektywnego
Zbierania Odpad6w Komunalnych

2. Odpady zielone pochodzqce z terendw nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
nalei-y przekazwac do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

3. Ustala sie, 2e odbieranie mebli iinnych odpadow wielkogabarytowych odbywac sie bgdzie na
podstawe harmonogramu sporzqdzonego przez przedsiebiorcA z nastgpu.iacq czqstotliwosciq:

1) dla nieruchomosci zamieszkatych zabudowanych t,udynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - 2 razy
w roku, po 1 tazie na kazde polrocze,

2) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielotokalowymi - 1 raz w miesiqcu.

4. Ustala si?, ze odbieranie mebli i innych odpedow wielkogabarytowych z teren6w nieruchomosci
niezamieszkarych. na kt6rych powstajq odpady komunalne odbywad sig bedzie poprzez dostarczenie we
w,lasnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

5. W przypadku, gdy pozbycie si? odpad6w wymienionych w ust. 3 konieczne iest w terminach innych
niz ujqte w harmonogramre lvywozu, wlasciciel nieruchomosci dostarcza .ie we wtasnym zakresie do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.
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S12. 1, Nieczystosci ciekle nale2y usuwaC ze zbiomik6w bezodptywowych z czestotliwosciq
gwarantujqcq, ze nie nastqpi wyplyw ze zbiornika, zwlaszua wynikajqcy zjego przepehienia, a takze
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i w6d gruntowych, przy czyfi ustala sie minimalnE cz?stotliwose
wywozu 'l raz na 4 miesiqce.

2. Pozb)ryvanie siq nieczystosci cieklych ze zbiornika bezodplywowego Fowinno nastqpowae
z wykozystaniem przystosowanego do tego celu pojazdu asenizacyjnego.

Rozdzial 6.
lnne wymagania wynikajqce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami

s 13. 1. W
zmierza,qce do

o wojewodzki plan gospodarki odpadami bqdq podejmowane dzialanja

1) ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow,

2) zwi?kszenia ilo6ci zbieranych selektywnie odpad6w niebezpiecznych wyst?pujAcych w strumieniu
odpad6w komunalnych.

3) zwi?kszenia poziomu odzysku papieru. metali. twozyw sztucznych oraz szkla,

4) zwiekszenia Swiadomoscr ekologicznej mieszkanc6w poprzez edukacje ekologicznq.

2. Zaleca ste, aby powst4qce na terenach nieruchomogci zamieszkalej zabudowanej budynkami
mieszkalnymi jednorodziirnymi bioodpady w pierwsze.j kolejnosci byty wykozyst)Adane gzez
mieszkaic6w we wlasnym zakresie np. poprzez kompostowanie !v ptzydomowych kompostownikach.

Rozdzial 7.
ObowiAzki os6b utrzymujqcych zwierzeta domowe, majqce na celu ochrone przed zagroieniem

lub ucieiliwogciA dla ludzi otaz przed zaniecryszczeniem teren6w przeznaczonych do ri6p6lnego
uiytku

S 14. Do obowiqzk6w os6b utzymujqcych zwiezgla domowe nalezy.

1) dbanie, aby zwiezeta nie stanowily zagrozenia lub uciqzliwosci dla otoczenia,

2) utzymywanie miejsc bytowania zwrerzet w czysto6ci i porzqdku,

3) natychrniastowe usuwanie zanteczyszczeh pozostawionych na terenach pzeznaczonych do
wspolnego uiytku, pzy czym, obowiqzek ten nie dotyczy os6b niepelnosprawnych, korzystaiecych
z pomocy psdw asystujacych w rozumieniu ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitagi
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych,

4) wyprowadzanie zwierzqt tylko pod opiekq osoby dorostej lub osoby zdolne.i do panowania nad nimi.
Psy musza byc prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne dodatkowo w kagancu,
z zastzeaeniem przepisdw ustawy z21 sierpnia 1997r. o ochronie zw,etzet oaz ustawy zdnia
27 sierpnia '1997 r. o rehabilitac.ii zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych.

Rozdzial 8.
Zasady utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach rvylqczonych z produkcji rolniczej

S15. l.Zwiezqta gospodarskie mogq byc uteymywane na terenach wylqczonych z produkcjr
rolnicze.i pod nastepujqcymi warunkami:

1) zwierzeta sq utrzymywane na terenie nieruchomosci w zagrodach, teren nieruchomo6ci musi byc
zabezpieczony w spos6b uniemozliwiajqcy opuszczenie go pzez te zwierz?ta,

2) spetnienia wymogow sanitarnych, budowlanych, ochrony Srodowiska i ochrony zwiezqt okreslonych
odrebnymi przepisami.

2. Nie nalezy utzymywac zwiezqt gospodarskich na obszarach zabudowanych budynkami
wielolokalowymi, szkol iprzedszkoli, placOwek stuZby zdrowia oraz wszelkich obiekt6w uzytecznosci
publicznej.

3. Osoby utzymuiqce zwierzeta gospodarskie majq obowiqzek usuwania odchod6w zwierzecych
pozostawionych w miejscach publicznych.

oparclu
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Rozdzial 9.
Wymagania dotyczqce wyznaczania obszar6rv podlegajqcych obowi?kowei deratyzacii

i termin6w jei prizeprowadzania

S16. 1. Obowiqzkowe.i deratyzacji podlegajq obszary zabudowane budynkami vyielolokalowymi,
budynkami produkcyjnymi, handlowymi iuslugowymi, a tak2e budynki placowek oSwiatowych, uzeddw
administracji zqdowej i samozqdowej.

2. DeratfzacjQ na terenie nieruchomogci, o ktorych mowa w ust. '1 przeprowadza sie 2 razy w roku:

1) deratyzacje wiosenna w kwietniu,

2) deratyzacje jesiennq w paZdzierniku.

iasta
v

l
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BURMISTN.Z
GMINYI MI-ASTA

Czerwionla-LrszuYnY Pnirlt

z dnia 29 wrzeSnia 2020 r.
Zatwierdzony przez ...........

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprawie szczeg6lowego 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 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 'lgg0 r.
o samotzqdzie gminnym (tekst Jednolity Dz. U. z 20201., goz.713\, w zwiAzku z art.6r ust.3 ustawy
z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, (tekst jednolity Oz. V. z 2020 t.
poz. 1439), po zasi?gnieciu opinii Pa,istlyowego Powialowego lnspektora Sanitarnego w Rybniku,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach

uchwala, co nastepuje :

s1.
1. Ustala siq, Ze w zamian za uiszczone peez wiasciciela nieruchomosd oplale za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, odbiera siQ w ka2dej ilosci. bezposrednio z nieruchomosci, nastqpuiace frakcie
odpad6w komunalnych:

'I 
) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

4) twozywa sruczne,

5) szkto,

6) odpady opakowaniowe wielomateriatowe,

7t bt@dpady - zzastzezeniem S 2 ust. 3 i 4,

8) meble i inne odpady wielkogabaMowe,

9) 2u2el i popi6l.

2. Wasciciele nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi zostanq wyposazeni w worki do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych
wymienionych w ust. 1 pK 2-6.

3. W przypadku kiedy na nieruchomosci powstajq bioodpady oraz odpady zuZ{a ipopiolu, wlesciciel
nieruchomoSci zobowiqzany jest do wyposa2enia nieruchomosci w pojemnik ptzeznaczony do zbierania
tej frakcji odpadu.

4. Peedsiqbiorca wykonujqcy uslugg odbierania odpad0w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci,
zobowiqzany jest do nieodptatnego dostarczania work6w do selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych, w ilosci odpowiadajqcej liczbie odebranych work6w z odpadami komunalnymi zebranymi
w spos6b selektywny z terenu nieruchomosci.

5. W przypadku kiedy bedzie potrzebna wieksza niZ okreslona w ust. 4 ilos6 work6w do seleKywnego
zbierania odpaddw komunalnych, wlasciciel nieruchomosci zamieszkalei bgdzie m6g[ odebrac ie
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, zwanym dalej ,PSZOK".

6. Odpady powstale na terenia nieruchomo6ci posegregowane w spos6b niezgodny z zasadami
okeslonymi w Regulaminie utrzymania czystosci i porzqdku w gminie i miescie Czerwionka-Leszczyny,
b?dq traktowane i odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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s2.
1. Ustala sie nast?pujacq cz?stotliwos6 i zakres Swiadczenia uslug odbierania odpad6w komunalnych

dla nieruchomosci zamieszkatych zabudowanych budynkami mieszkalnymijednorodzinnymi :

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady - w okresie od kwietnia do
pazdzienlka'1 raz na 2 tygodnie, w pozostalych miesiqcach 1 raz w miesiqcu,

2) odpady zbierane w sposob selektywny za wyJAtkiem bioodpadow:

- 2u2el i popiol w okresie od pazdziernika do kwietnia - 1 raz w mresiqcu,

- papier , metale, twozywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 raz
w miesiqcu.

2. Ustala sie nastepujqcq cz?stotliwosc izakres Swladczenia uslug odbierania odpad6w komunalnych
dla naeruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

'1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,

2) odpady zbierane w sposob selektywny 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 pazdziernika do kwietnia - 1 raz w tygodniu,

- papier, metale, twozywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomalerialowe - 1 ruz na
2 tygodnie.

3. Odbieranie bioodpadow z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi odbywae sie bedzie zgodnie z czestotliwosciq okreslonq w $ 2 ust. 'l pkt 1 w ilosci
maksymalnie 2 pojemnik6w, natomiast z nieruchomosci, ktorych wlasciciele kompostujq bioodpady
w ilosci 1 pojemnika.

4. Bioodpady wytworzone w ilosci wiekszej ni2 wskazana w ust. 3, wlasciciel nieruchomosci moze we
wlasnym zakresie dostarczyc do PunKu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnyci.

5. Dopuszcza siq mo2liwoSc pozbywania si? odpad6w wymienionych w ust. 1 pkt 2 z mniejszq
czQstotliwosciq w zale2nosci od stopnia zapelnienia worka,/po.iemnika.

6. Ustala se nastqpuiEcq czgstotliwosC izakres Swiadczenia ugug odbierania odpadow
komunalnych z teren6w nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujA mieszkaricy, a powst4q odpady
komunalne z zastrzezeniem pkt 4 i 5:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - w okresie od kwietnla do gazdziemlka
nie Eadziei niz1 raz na 2 tygodnie, a w pozostatych miesiqcach - 'l raz w miesiqcu,

2) odpady zbierane w sposob selektywny za wyjetkiem bioodpadow:

a) 2u2el ipopiol w okresle od pa2dziernika do kwietnia - 1 raz w miesrqcu,

b) papier, metale, twotzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomateria{owe - 1 raz
w miesiqcu,

3) dla pojemnikow (koszy ulicznych) zna,ldu,qcych sie w lokalach, w ktorych prowadzona.iest dzialalnose
handlowa, ustugowa lub gastronomiczna - nie zadzie., niz I raz w tygodniu,

4) dla ogrod6w dzialkowych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady w okresie od kwietnia do
pazdziemika - 1 raz w tygodniu, a w pozostalych miesiac€ch - 1 raz w miesiqcu,

b) papier, metale, twoeywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 raz
w miesiqcu,

5) dla targowisk:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,

b) papier. metale. twozywa sztuczne szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 taz
w miesiqcu,

6) dla pojemnik6w (koszy ulicznych) na terenach Wzeznaeonych do uzytku publicznego oraz na
drogach publicznych - 1 raz w tygodniu.
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7. Ustala sie nastepuiqcq czQstotliwose odbierania mebli i innych odpad6w wielkogabaMowych:

1)z terenu nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymi .iednorodzinnymi -
2 razy w roku, po 1 razie na ka2de p6lrocze,

2) z terenu nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami wielolokalowymi - 1 raz w miesiEcu.

8. Ustala sie, 2e odbieranie mebli iinnych odpaddw wielkogabarytowych z terenow nieruchomosci
niezamieszkalych. na kt6rych powstajq odpady komunalne odbywac siq bedzie popzez dostarczenie we
wlasnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych.

s3.
Na pisemny wniosek wlasciciela nieruchomosci lub zarzqdcy nieruchomosci, dopuszcza siQ

mozliwosa zwiekszenia czQstotliwo6ci odbierania odpadow komunalnych, wylqcznie z:

1 ) nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi,

2) nieruchomoscl, na kt6rych znajduia si? obiekty uzytecznosci publicznej lub v/ykorzystywanych na
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.

s4.
1.W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, beda przyjmowane nastepujqce

frakcje odpadow:

1) papier,

2) metale,

3) twozywa sauczne,

4 ) szklo,

5) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,

6) bioodpady.

7) meble i inne odpady wielkogabaMowe,

8) odpady niebezpieczne,

9) pzeterminowane leki i chemikalia,

10) odpady niekwalifikuJqce siq do odpad6w medycznych powstale w gospodarstwie domowym
w wyniku ptzimowania produkt6w leczniczych w formie iniekcii i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczegolnosci igly i strzykawki,

11) zu2tge baterie i akumulatory.

12) zuzyty spzQt elektryczny i elektroniczny.

'13) zuzyte opony,

14) odpady budowlane i rozbi6rkowe,

15) tekstylia i odziez.

2. Odpady, o kt6rych mowa wust. 'l pkt 13 przyjmowane sq w ramach oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilogci do 4 sztuk na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkatej zabudowanej budynkami mieszkalnymijednorodzinnymi,

2l zlokalu mieszkalnego na nieruchomo6ci zabudowane., budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomosci niezamieszkalej.

3. Odpady, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14 pzyjmowane sq w ramach oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilosci do 0.5 tony na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymiiednorodzinnymi,

2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomoscr zabudowane.l budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomosci niezamieszkalej.
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4. Transporl odpadow do Punhu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych mieszkaicy
zapewnia.iq we wtasnym zakresie i na t/dasny kosa.

5. PSZOK zna.iduje siq w CzeMionce-Leszczynach, w dzielnicy Leszczyny, pzy ul. Polnei
6 i gwiadczy uslugi:

'l) od poniedzialku do piqtku w godzinach od 9@ do 1700,

2)w soboty od godziny 900 do 13m, z wyjetkiem Swiqt i dni ustawowo wolnych od pracy.

s5.
Odpady komunalne odebrane od wlascicieli nieruchomosci w ramach gminnego systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi pzekazywane bQdq do instalacri pzetwazania odpad6w
komunalnych wcelu pzygotowania do odzysku, wtym do recyklingu, poprzez ich sortowanie lub
kompostowanie. Odpady nienadajqce sig do odzysku, wtym do recyklingu, b?dq unieszkodliwiane
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami prawa.

96.
1. W przypadku niewlasciwego Swiadczenia ustug pzez przedsiebiorc? odbieraiqcego odpady od

wlascicieli nieruchomosci lub pzez prowadzqcego PunK Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych, wlagciciel nieruchomosci powinien zgtosic informacje o nieprawidlowosciach niezwlocznie,
nie poZnie, jednak niz w ciqgu tzech dni roboczych od dnia zdaeenia, bqdqcego podstawq zgbszenia.

2. Zgloszei, o K6rych mowa w ust. 1 mo2na dokonywac:

1) telefonicznie,

2) pisemnie - na adres UzQdu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny,

3) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres - go@czerwionkaleszczyny.com.pl.

3. Dokonujqc zgloszenia, o kt6rym mowa w ust. 2 nale2y podae co naimniej:

1) dane osoby zgtaszajqcej zdazenie.

2) opis, miejsce i date zdazenia.

4. W pzypadku zgloszei nadanych za posrednictwem podmiotu Swiadczqcego usfugi pocztowe
o zachowaniu terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 decyduje data stempla pocztowego.

5. Zgtoszenia nie spelniajqce wymagah okreslonych w ust. 2 i 3 oraz wniesione po terminie, o kt6rym
mowa w ust. 1 zostane pozostawione bez @zgoznania, z zasltzeaeniem powszechnie obowiazujacego
prawa.

s7.
Vwkonanie uchwaly powieea sie Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

s8.
Traci moc uchwala Nr VllU113/'15 Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegolowego

sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od w*ascicieli
nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow (Dz. lhz. Woj Slqskiego z2O15t.
poz.280/ z p62nieiszym i zmianami).

ss.
Uctwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UzQdowym Wojew6dztwa Shskiego iwchodzi w 2ycie

1 stycznia 2021 r.
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