
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
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Zarz4dzenie Nr 13/21
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 13 stycznia 2021 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projekt6w uchwal w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta
Czeruyionka-Leszczyny; szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomo6ci
i zagospodarowania tych odpad5w.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z p62niqszymi znrianami), art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020r, poz. 1057 z p62nielszymi zmianami)
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zdnia26 czeruca 2015 roku, w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalno6ci poZytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2015r.
po2.3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem sq projekty uchwal Rady
Mielskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie: Regulaminu utrzymania
czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
szczeg6lowego sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tych
odpad6w.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 14.01.2021 r. do 20.01 .2021 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziatu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22020 r. po2.1057 z p62ni$szymi zmianami ).

4. Konsultacje mogq miec formq:
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 dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2y6, zgodnie z terminem

okreSlonym w ust. 2 niniejszego Zarzqdzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projekt6w uchwat mo2na zglasza6:

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, u l. Pa rkowa 9, 44-230 Czerwio n ka-Le szczy ny (decyd uje data
wphTwu do Urzqdu Gminy i Miasta),



2) pocztq elektron icznE na ad res e-ma i I go@czenruion ka-leszczynv. com. p l,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.
5. Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych

projektow uchwal naleZy do kompetencji Naczelnika Wydziatu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Projekty uchwal, o ktorych mowa w S 1 ust. 1 stanowiq zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionych projektow uchwal, o ktorych mowa
wS 1 ust.1.

s3

1. Sprawozd anie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zaNqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu
Gminy i Miasta w Czenruionce-Leszczynach.

s4

powierzam Naczelnikowi Wydziatu GospodarowaniaWykonanie Zarzqdzenia
Odpadami.

s5

Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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ZoQcz niL Nr I
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Proiekt

z dnia 8 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony pr zez ...................,....

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 5 stycznia 2021 r

w sprawie Regulaminu utrrymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Gzerwionka-
Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i arl. 41 ust. 1 ustawy z8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 22020t. poz.713zp62niqszymi zmianami) wzuiqzku zart.4ust. 1,

2i2a ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 22020 r.

poz.l4S9zpo2niejszymi zmianami), po zasiqgniqciu opinii Pahstwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Rybniku,

Rada Miejska w 
;::H:3ffi 

Leszczynach

$ 1. Przyjmuje sig Regulamin utrzymania czystoSci ipozqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.

g2.Traci moc Uchwala Nr Vlll/114115 Rady Miejskiej wCzerwionce-Leszczynach zdnia 8maja
2015r. wsprawie ustalenia Regulaminu utzymania czysto5ci ipozqdku na terenie Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny (Dz.Urz. Woj Sl. 22015 po2.2805 zpo2niepzymizmianami).

g 3. \Arlkonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

g 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uphrrwie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

iMiasta
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Zalqcznik do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach

z dnia 5 slycznia 2021 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU NA TERENIE

GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

Rozdzial 1.
Postanowienia og6lne

S 1,1. Regulamin okresla szczeg6towe zasady utzymania czystosci ipozqdku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. llekroe w Regulaminie jest mowa o:

1)harmonoEramie - rozumie sie pzez to plan odbierania odpad6w komunalnych dostarczony
wlaScicielom nieruchomosci przez pzedsigbiorcQ.

Rozdzial2.
Wymagania 096lne w zakresie utrzymania crystosci i porzqdku na terenach nieruchomosci lub

ich cz?Sci, w tym sluZqcych do u2ytku publicznego

S 2. 1. Wasciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do selektywnego zbierania nastepujqcych frakcji
odpad6w komunalnych:

1) papieru,

2) metali,

3) tworzyw sztucznych,

4) szkta,

5) odpad6w opakowaniowych wielomaterialowych,

6) 2uzla i popiolu,

7) bioodpad6w,

8) odpad6w niebezpiecznych,

9) mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych,

10) przeterminowanych lekow i chemikali6w,

11)odpadOw niekwalifikujqcych siq do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie domowym
w wyniku pzy.imowania produkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu

substancji we krwi, w szczegolnosci igiel i stzykawek,

12\ zu?\nych baterii i akumulator6w,

'13) zuzytego sprzqtu elektrycznego i elektronicznego,

14)zuzytych opon,

15) odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych,

16) tekstyli6w i odziezy.

2. Ptzekazywanie zebranych odpad6w komunalnych wymienionych w ust. 1, podmiotom

SwiadczEcym ustugi w zakresie odbierania odpadOw komunalnych od wlagcicieli nieruchomosci na

terenie gminy imiasta oraz podmiotowi prowadzqcemu punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych powinno nastepowad w spos6b i z czQstotliwosciq okreslonA 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 iednorodzinnymi mogq na

terenie nieruchomosci zbiera6 i kompostowad bioodpady w pzydomowych kompostownikach. Zasady
kompostowania zostaly okreslone w rozdziale 4.
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5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych zbiera odpady dostarczone przez
wtascicieli nieruchomosci w pojemnikach odpowiadajqcym przepisom wykonawczym wydanych na
podstawie art.4a ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1990 r. o utrzymaniu czystosci i pozqdku w gminach.
Oo odpadow wymienionych wust.'l pktS-16 stosuje kontenery, pojemniki oraz boksy odpowiednio
oznakowane napisami. Pojemniki iboksy powinny znajdowaC siq pod zadaszeniem na utwardzonym
podlozu.

S 3. l . Warunek selektywnego zbierania odpad6w komunalnych uznaje sig za spelniony w pzypadku,
gdy w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach zbierane sa wylqcznie te odpady, na ktOre
przeznaczone sq pojemniki/worki.

2. Wasciciele nieruchomosci zobowiazani sq do upzqtniqcia blota, Sniegu, lodu i innych
zanieczyszczeh z czesci nieruchomosci stuzqcych do uzytku publicznego w sposob mechaniczny lub

ryczny poptzez: zbieranie, zamiatanie, zmywanie iodgarnianie. Podj?te czynnosci muszq zapewnio
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego ipieszego oraz prowadzic do uzyskania nieruchomosci
wolnej od zan;eczyszczeil.

3. N,,lycie pojazddw samochodowych poza myjniami dopuszcza siP pod warunkiem, ze bqdzie sie ono
odbywalo na podlozu utwardzonym, a Scieki odprowadzane bedq do kanalizacji sanitarnej lub zbiomika
bezodplywowego.

4. Naprawy pojazd6w samochodowych poza warsztalami mozna przeprowadzac pod warunkiem, 2e
nie spowodujq zanieczyszczenia srodowiska, a zuzyte czesci i materiaty eksploatacyine bqdQ

gromadzone w wyznaczonych do tego pojemnikach lub workach.

RozdziaN 3.
Rodzaje i minimalna pojemnos6 pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych

na terenie nieruchomosci, na terenach pneznaczonych do urytku publicznego oraz na drogach
publicznych, a tak2e wymagania dotyczace warunk6w ich rozmieszczania i utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym

54. 1. Ustala sig nastqpujqce rodzaje pojemnik6w lub work6w pzeznaczonych do zbierania
odpad6w komunalnych na lerenie nieruchomosci, na terenach pzeznaczonych do uzytku publicznego

oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki (kosze uliczne),

2) pojemniki o pojemnosci 120 l, 240 l, 1100 l,

3) kontenery o pojemnosci 4 m3, 5 m3, 7 m3, 9 m3,

4) pojemniki typu ,dzwon" o pojemnosci 1,5 m3 przeznaczone do selektywnego zbierania odpadow

komunalnych w budynkach wielolokalowych, o kt6rych mowa w S 2 ust. 1 pkt 1-5'

5) worki o pojemnosci 120I pzeznaczone do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, o ktorych
mowawS2ust. 1pkt1-5,

6) pojemniki podziemne o pojemnosci 3 m3 przeznaczone do selektytvnego zbierania odpad6w

komunalnych w budynkach wielolokalowych, o kt6rych mowa wS 2 ust. 1 pkt 1-5 i7.

2. Po,emniki, o kt6rych mowa w ust. 1 powinny bye wyposazone w pokrywQ zabezpieca4qq
zgromadzone odpady pzed opadami atmosferycznymi, dostepem gryzoni iinnych zwierzqt. Dopuszcza

sig pojemniki otwarte do zbierania odpad6w komunalnych na terenach pzeznaczonych do u2ytku

publicznego i na drogach publicznych (kosze uliczne).

S5. 1. Ustala siq nastepujqce minimalne pojemnosci pojemnik6wworkow pzeznaczonych do

zbierania odpad6w komunalnych:

1) dta nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemnosci 120 I'

b) na odpady zbierane w spos6b selektryny zzastzezeniem lit. c i d - worki o pojemnosci 120 I'

c) na bioodpady - pojemniki o pojemnosci 120 l,

d\ na zuzel i popi6t - pojemniki o pojemno6ci 120 l,

2) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemnogci 2401,

b) na odpady zbierane w spos6b selektywny - poiemniki o pojemnosci - 240 l,
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3)dla nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne:

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

b) na odpady zbierane w spos6b selektywny - pojemniki o pojemnosci 'l.20l,, z zastze2eniem ust. 5.

2. Dla potzeb selekti vnego zbierania odpad6w komunalnych nalezy stosowac pojemniki lub worki,
odpowiadajqce przepisom wykonawczym wydanych na podstawie art.4a ust. 'l ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci iporzqdku w gminach. Do frakcji ,,zuzel ipopi6f' nalezy
stosowad pojemniki w koloze szarym z napisem ,,2u2el i popi6t'.

3. Do pojemnik6w pzeznaczonych na zuzel ipopio.l nalezy wzucaC wylacznie zimny popidl
z palenisk domowych.

4. Na lerenach nieruchomosci zamieszkatych zabudowanych budynkami wielolokalowymi pojemniki
do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych powinny bye ustawione na wyznaczonych do tego celu
mieiscach, w tzw. gniazdach, w ktorych znajduiq si? pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

5. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadow komunalnych na terenach nieruchomosci, na ktorych
nie zamieszkuja mieszkancy dopuszcza siQ stosowanie workow o pojemnosci 120 l, za wyjqtkiem
bioodpadow oraz zuzla i popiotu, kt6re nalezy gromadzic w pojemnikach.

6. Minimalna pojemnogc poJemnik6w (koszy ulicznych) pzeznaczonycn do zbierania odpad6w
komunalnych wynosi 20 l.

7. Minimalna pojemnose kompostownika pzydomowego do kompostowania bioodpadow
slanowiqcych odpady komunalne wynosi 500 L

S6. 1. Pojemniki lub worki do zbierania odpad6w komunalnych nalezy ustawiaC w spos6b

umozliwiajacy latwy do.iazd i dostep do nich.

2. WaSciciel nieruchomosci zobowiqzany jest do:

1)utrzym)rwania miejsca gromadzenia odpadow komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym
i pozqdkowym popeez:

a) zapewnienie odpowiedniej ilosci pojemniko work6w do zbierania odpad6w komunalnych
nie dopuszczajqc do zalegania odpad6w wok6l nich,

b) wyznaczenie na terenie nieruchomosci wyodrgbnionego miejsca do selektywnego zbierania

odpad6w, kt6re nie wymagajq pojemnik6w, takich.iak meble i inne odpady wielkogabarytowe,

c) biezqce spzqtanie polegajqce na zamiataniu, zbiercniu zanieczyszc-ze{ i zaleg4qcych odpad6w,

aw Gzie potzeby r6wnie2 mycie idezynfekowanie miejsca gromadzenia odpad6w, jednak

nie rzadziej niz 1 Gz na @k.

2) utrzymywania pojemnik6w w odpowiednim stanie sanitarnym, pozqdkowym i technicznym poprzez:

a) dezynfekowanie imycie pojemnik6w w zaleznosci od potzeb, lecz nie zadzieJ niz 1az na

6 miesiecy,

b) utrzymywanie w dobrym stanie technicznym, tak zeby poszczegolne elementy pojemnika nie byly

uszkodzone,

c) domykanie pojemnik6w wyposazonych w klapy w celu zabezpieczenia pzed dostepem w6d

opadowych,

d) niedopuszczanie do Wzeciqzania, zalania i zalodzenia.

3. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadow komunalnych znajdujq siQ pojemniki/worki na

odpady z czQsci nieruchomosci zamieszkalej otaz z cze$ci nieruchomosci niezamieszkatej, wlasciciel
nieruchomoSci zobowiqzany jest do oznaczenia pojemnik6w w spos6b umozliwia}qcy ustalenie, do kt6rej

czqsci nieruchomosci dany pojemnildworek nalezy.

4. Na terenach sluzqcych do uzytku publicznego oraz na drogach publicznych odleglosc miqdzy
pojemnikami (koszami ulicznymi) nie mo2e pzekraczac 500 m.

5. Na przystankach komunikacji pojemniki (kosze uliczne) nalezy lokalizowac pod wiatq lub

w sqsiedztwie oznaczenia przystanku.

ld: BEsFl 1 87-8EA5-4187-8186-1 FCE3BFD'l 165. Projekt Strona 3



Rozdzial 4.
Vlrymagania w zakresie kompostowania bioodpad6w stanowiqcych odpady komunalne

w przydomowych kompostownikach

S7. 1. Powstajqce na terenie nieruchomogci zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi bioodpady mogq byc kompostowane w przydomowych kompostownikach.
Kompostowanie bioodpad6w powinno odbywaC siq wtaki spos6b, 2e bioodpady uklada sie warstwowo
na przepuszczalnym podlozu ze swobodnym doplywem powietza.

2. Wascicieli nieruchomosci kompostujecych bioodpady zwalnia siQ w czQsci z obowiqzku posiadania
pojemnika, ograniczajqc ten obowiqzek do posiadania iednego pojemnika.

Rozdzial 5.
Czestotliwose i spos6b pozbywania siQ odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu

nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego

SE. 1. Wasciciele nieruchomosci powinni pozbywac sie odpadow komunalnych z nieruchomosci
zgodnie z harmonogramem, w sposob gwarantujqcy zachowanie czystosci i porzqdku na nieruchomosci,
tak aby odpady nie zalegaly na posesji.

2. PoJemniki na odpady w dniu odbioru nalezy wystawic przed posesjQ, w spos6b nie powodujqcy

uciqzliwosci iutrudniei dla mieszkahc6w nieruchomosci lub os6b lzecich, a w szczeg6lnosci dla
uzytkownik6w ruchu drogowego.

S 9. Ustala sie nastepujqcq czestotliwos6 pozbywania sie odpad6w komunalnych:

1) dla nieruchomo6ci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

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

b) odpady zbierane w spos6b selektylivny za wyjqtkiem bioodpad6w:

- zuzel i popiol w okresie od pazdziernika do kwietnia - 1 raz w miesiqcu,

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

2) dla nieruchomosci zamieszkatych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

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

b) odpady zbierane w spos6b selektywny takie jak:

- bioodpady - w okresie od kwietnia do paZdziernika 2 razy w tygodniu, aw pozostalych

miesiqcach - 1 raz w tygodniu,

- 2u2el i popiol w okresie od paZdziernika do kwietnia - 1 raz w tygodniu,

- papier, metale, twozywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomateriatowe - I Gz na

2 tygodnie,

3)dla nieruchomosci, na K6rej nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne

z zastrzezeniem Pkt 4, 5 i 6:

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

b) odpady zbierane w sposob selektywny za wylqtkiem bioodpad6w:

- 2u2el i popi6l w okresie od pazdziernika do kwietnia - 'l raz w miesiacu,

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

4) dla ogrodow dzialkowych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady w okresie od kwietnia do
pa2dziernika - 1 raz w tygodniu, aw pozostalych miesiqcach - 1 razw miesiEcu,

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

5) dla targowisk:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - 1 raz w tygodniu,
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b) papier, metale, twozywa szluczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 raz
w miesiqcu,

6) dla pojemnik6w (koszy ulicznych) na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego oraz na
drogach publicznych - 1 raz w tygodniu.

S 10. 1. Ustala si? pzekazywanie w zaleznosci od potzeb, odpadow komunalnych, takich jak:

1) odpady niebezpieczne - we wlasnym zakresie naleh! pzekazywae do Punku Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych,

2) pzeterminowane leki nalezy:

a) wzucac do pojemnik6w zna,duiecych siQ w wyznaczonych aptekach lub

b) we wtasnym zakresie pzekazywa6 do Punktu Selektrynego Zbierania Odpad6w Komunalnych,

3) zu2yte baterie i akumulatory:

a) zwraca6 do punK6w ich spzedazy lub

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

4) zu2yty spzet elektryczny i elektroniczny nale2y przekazywac:

a) do punK6w zbierania zuzytego spzqtu elektrycznego i elektronicznego, o kt6rych gmina informuje
na stronie intemetowej lub

b) we wlasnym zakresie pzekazywac do Punktu SeleKywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych,

s)zuzlde opony nale2y we wlasnym zakresie pzekazywac do PunKu Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych,

6) odpady budowlane i rozbi6rkowe nale2y we u*asnym zakresie przekazywac do Punktu Selektywnego
Zbie'ania Odpad6w Komunalnych,

7)chemikalia - naleZy we wlasnym zakresie przekazywae do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych,

8) odpady niekwalifikujqce siq do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produK6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krw!, w szczeg6lnosci igiel i sttzykawek - nale2y we wlasnym zakresie pzelGzywa6 do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych,

9) zu2yte tekstylia iodziez - nalezy we wlasnym zakresie przekazywa6 do Punktu Selektywnego
zbierania Odpad6w Komunalnych.

2. Bioodpady pochodzqce z teren6w nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
naleay przekazryac do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6u, Komunalnych.

3. Ustala siQ, 2e pozbywanie mebli i innych odpad6w wielkogaberytowych odbywad sie bedzie na
podstawie harmonogramu spoa.idzonego przez pzedsiebiorcQ z nsstepujecq czestotliwoccie:

1) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - 2 razy
w rcku, po 1 razie na ka2de p6lrocze,

2) dla nieruchomosci zamieszkatych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 1 raz w miesiqcu.

4. W przypadku, gdy pozbycie sig odpad6w wymienionych w ust. 3 konieczne jest w terminach innych
niz ujete w harmonogramie wywozu, wlasciciel nieruchomogci dostarcza je we wtasnym zakresie do
Punktu SeleKywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych.

S11. 1. Nieczystosci ciekle nalezy usuwac ze zbiomik6w bezodplywowych z czQstotliwosciq
gwarantujqcq, 2e nie nastqpi wyplyw ze zbiomika, zwlaszea wynikajqcy zjego przepelnienia, a takze
zanieczyszczenie powiezchni ziemi i w6d gruntowych, przy czym ustala siQ minimalnq czestotliwosd
wywozu 1 raz na 4 miesiqce.

2. Pozbwanie sie nieczystosci cieklych ze zbiomika bezodp+ywowego powinno nastepowac
z wykorzystaniem przystosowanego do tego celu pojazdu asenizacyjnego.

Rozdzlal 6.
lnne wymagania wynikajqce z wojew6dzklego planu gospodarki odpadami

Sf2, 1.W oparciu o wojew6dzki plan gospodarki odpadami b?dq podejmowane dzialania
zmiezajqce do:
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'1) ograniczenia ilosci wytwazanych odpad6w,

2) zwiekszenia iloscj zbieranych selektywnie odpad6w niebezpiecznych wystqpujqcych w strumieniu
odpad6w komunalnych,

3) zwigkszenia poziomu odzysku papieru, metalr, twozyw sztucznych oraz szkla,

4) zwiekszenia Swiadomosci ekologicznej mieszkaicow popzez edukacjQ ekologicznq.

2. zaleca sie, aby powstajqce na terenach nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami
mieszkalnymi iednorodzinnymi . bioodpady w pienrszej koleinosci byty wykorzystyw ane pr.ez
mieszkanc6w we w{asnym zakresie np. popzez kompostowanie w przydomowych kompostownikacti.

Rozdzial 7.
obowiqzki os6b llzymujqcych zwierzQta domowe, maiqce na celu ochronQ pzed zagroieniem

lub uciqiliuo6ciq dla ludzi oraz pzed zanieczyszczeni€m teren6w pzeznacionych do-wsp6lnego
u4ku

S 't3. Do obowiazk6w os6b utzymuiqcych aviezeta domowe nalezy:

1) dbanie, aby zwiezqta nie stanowily zagro2enia lub uciq2liwosci dla otoczenia,

2) utrrymywanie miejsc bytowania zwiezet w czystosci i porzqdku,

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczefi pozostawionych na terenach pzeznaczonych do
wsp6lnego u2ytku, pr2y czym, obowiq3ek ten nie dotyczy os6b niepelnosprawnych, korzyslriqcych
z pomocy ps6w asystujqcych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia tggzr. o retra6iiitaql
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych,

4) wyprowadzanie zwiezet tylko pod opiekq osoby doroslej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi.
Psy muszq byc prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne dodatkowo w kagarlcr,
z zastrzeZeniem przepis6w ustawy 221 sierpnia 1997r. o ochronie z ie,z4[ otaz. ustawy }dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitaQi zawodorej i spolecznei oraz zatudnianiu o66b niepelnosprdwnych.

Rozdzlal 8.
Zasady utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wyhczonych z produkcii rolnlczei

Sl4. 1. Zwi8zQta gospodarskie mogq by6 utrzymywane na terenach wyhczonycfi z podukqi
rclniczej pod nastQpujqcymi warunkami:

1) a^riezeta sq utrrymywane na terenie nieruchomoSci w zagrodach, teren nieruchomosci musi byd
zabezpieczony w spo66b unienro2liwiajqcy opuszczenie go pzez te aryierzQta,

2) spelnienia wymog6w sanitamych, buddylanych, ochrony Srodowiska i odtrony zwiezqt okre6lonych
odrebnymi pzepisami.

2. Nie nale2y utzymywac zwierzqt gospodarskicfi na obszarach zabudowanych budynkami
wielolokalowymi, szk6l ipzedszkoli, plac6wek sluzby zdrowia oraz wszelkich obieK6w u2ytecznosci
publicznei.

3. Osoby ufzymujece zwierzeta gospodarskie majq obowia3ek usuwania odctodd zwiezecych
pozostawionych w miejscach publicznych.

Rozdzlal 9.
Wymagania dotyczfe wyznaczania obszar6w podlegajecych obowi?kowej deratyzacji

i termin6w j6j przeprowadzanla

S 15. 1. Obowiqzkowej de@tyzacii podlesaja obszary zabudowane budynkami wielolokalolvymi,
budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usfugowymi, a tak2e budynki plac6wek o6wiato\ryych, uzed6w
administrac,i zqdowej i samozqdoi,ej.

2. Oerauzaqe na terenie nieruchomosci, o kt6rych mowa w ust. 1 pzeprowadza sieZ Ezy w toku..

1) deratyzacje wiosenna w kwietniu,

2) deratfzacje jesiennq w pardzierniku.

i Miasta
.eszozyny

iszewski

^

R-^,IIL AKWNY
ngr Ai&her Zukowski

K.266i

5F1 187-8EAs{'187-81 FD1165. Prqekt

Wi

..rm

Strona 6



ZoIg, zru.L t\v
d- h.4lkrn o.

)- ,l b sJ <zu/-c,

2,
N' bfu
.1,o2-l t "kr,-

Proiekl

UCHWALA NR
RAOY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od l^{ascicieli 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 g marca 1990 r.
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.713 z p6zniejszymi zmianami), w zwiqzku
zart.6r ust.3 ustewy zdnia 13 wzesnia 1996r. o utzymaniu czysto6ci ipozqdku wgminach, (tekst
jednolity Dz. U. 22020 r. pol.1439 z p62niqszymi zmianaml), po zasiegniQciu opinii panstwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Rybniku,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastepuie :

s1.
1. Ustala siQ, 2e wzamian za uiszczonq pzez wlasciciela nieruchomosci oplatQ za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, odbiera siq w kazdej ilosci, bezposrednio z nieruchomosci, nastepuiqce frakcje
odpad6w komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) papiet,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) szklo,

6) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,

7\ bioodpady - z zastzezeniem S 2 ust. 3 i 4,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) 2u2el i popi6l.

2. WaSciciele nieruchomosci zamieekatych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi zostanq wyposa2eni w worki do selektywnego zbierania odpadow komunalnych
wymienionych w ust. 1 pK 2-6.

3. W pzypadku kiedy na nieruchomo6ci powstaia bioodpady oraz odpady 2u2la i popiotu, wlasciciel
nieruchomosci zobowiqzany jest do wyposazenia nieruchomosci w pojemnik ptzeznac.zony do zbierania
tej frakcjj odpadu.

4. Przedsiebiorca wykonujqcy uslugg odbierania odpadow komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci,
zobowiqzany jest do nieodplatnego dostarczania workow do selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych, w ilosci odpowiadajqcej liczbie odebranych workow z odpadami komunalnymi zebranymi
w spos6b seleKywny z terenu nieruchomosci.

5. W przypadku kiedy bedzie potrzebna wieksza niz okreslona w ust. 4 ilos6 work6w do selektywnego
zbierania odpadow komunalnych, wla6ciciel nieruchomosci zamieszkalej bedzie m6gl odebra6 je
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych, zwanym dalej ,,PSZOK'.

6. Odpady powstale na terenie nieruchomosci posegregowane w spos6b niezgodny z zasadami
okreslonymi w Regulaminie utrzymania czystosci i pozqdku w gminie i miescie Czerwionka-Leszczyny,
bQdq traktowane i odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Strona 1

z dnia 8 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony pr2e2,,,.........,,,..........
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s2.

.. 1. Ustala sie nastepujqcq czQstotliwose i zakres Swiadczenia uslug odbierania odpaddw komunalnvch
dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkat-nymi leonorooiinnyri, 

- - - '
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunarne ibioodpady - w okresie od kwietnia dopa2dzietnlka 1 ez na 2lygodnie, w pozostalych miesiqcach 1 raz w miesiqcu,

2) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyjqtkiem bioodpad6w:

- 2u2el i popi6l w okresie od pazdziernika do kwietnia - 1 raz w miesiqcu,

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

. 2. Ustala siq nastepujqcq cz?stofliwose izakres Swiadczenia uslug odbierania odpad6w komunalnvch
dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolok,lowymi:

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

2) odpady zblerane w spos6b setektywny 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 pazdziernika do kwietnia - 1 raz w tygodniu,

- papier, melale, twozywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe _ I Gz na
2 tygodnie.

3. odbieranie bioodpad6w z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi odbywac siq bedzie zgodnie z cz?stofliwosciq okrestonq ws 2 ust. 1pkt1wit6sci
maksymalnie 2 pojemnik6w, natomiast z nieruchomosci, ktorych wlasciciete iompostui{ bioodpady
w ilo6ci 1 pojemnika.

4. Bioodpady wytwozone w ilosci wiekszej niz wskazana w ust. 3, wlasciciel nieruchomosci moze we
wlasnym zakresie dostarczyc do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych.

5. Dopuszcza siq mozliwosc pozbywania sig odpad6r/v wymienionych w ust. 1 pkt 2 z mnieiszq
czQstotliwoSciq w zale2nosci od stopnia zapelnienia worka/po.iemnika.

6. ustala siq nastgpujqcq czQslouiwosc izakres swiadczenia uslug odbierania odpadow
komunalnych z teren6w nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuie mieszkaficy, a powstajq odpady
komunalne z zastrze2eniem pK 3, 4 i 5:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - w okresie od kwietnia do p a2dzienika
nie Eadziej niz 1 raz na 2lygodnie, a w pozostalych miesiqcach - .l raz w miesiecu,

2) odpady zbierane w spos6b seleKywny za wyjqtkiem bioodpad6w:

a) zuzel i popi6l w okresie od pardziernika do kwietnia - 1 raz w miesiqcu,

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe _ .l raz
w miesiacu,

3) dla ogrod6w dziatkowych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady w okresie od kwietnia do
pa2dziernika - 1 raz w tygodniu, a w pozostalych miesiqcach - 1 raz w miesiqcu,

b) papier, metale, twozywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomaterialowe _ 1 raz
w miesiqcu,

4) dla targowisk:

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

b) papier, metale, twozywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomaterialowe _ .l raz
w miesiqcu,

5) dla pojemnik6w (koszy ulicznych) na terenach przeznaeonych do uzytku publicznego oraz na
drogach publicznych - 'l raz w tygodniu.

7. ustala siq nastepuiqcq czqstottiwosc odbierania mebti i innych odpad6w wietkogabarytowych:
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1)z rerenu nieruchomosci zamieszkarej zabudowanej budynkami mieszkarnymi jednorodzinnymi _
2 tazy w toku, po 1 razie na kazde polrocze,

2) z letenu nieruchomosci zamieszkarej zabudowanej budynkami wierorokarowymi -l razw miesiqcu.
8. ustala siq, ze odbieranie mebri i innych odpad6w wierkogabarytowych z teren6w nieruchomosci

niezamieszkalych, na kt6rych powst4a odpady komunarne odbywad siq ogizie poprzez do;r;";; ;wlasnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w-Komunilnych.

s3.
Na pisemny wniosek wrasciciera 

,,nieruchomosci. rub zatzqdcy. nieruchomosci, dopuszcza sie
mozliwoSd zwiekszenia czgstotliwoSci odbierania odpad6w komunainyitr, wytqcznie z:

1 ) nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi,

2) nieruchomosci, na kt6rych znajdujq sie obiekty u2ytecznosci pubticznej lub wykozystywanych na
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej

s4.

- . 1- w Punkcie serektywnego zbierania odpad6w Komunarnych, b?da pzy,imowane nastgpujqce
frakcie odpadOw:

1) papier,

2) metale,

3) lwozywa sztuczne,

4) szklo,

5) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,

6) bioodpady,

7) meble i inne odpady wielkogabaMowe,

8) odpady niebezpieczne,

9) pzeterminowane leki i chemikalia,

10) odpady niekwaliriku.iqce sie do odpad6w medycznych powstale w gospodarstwie domowvm
w wyniku przyjmowania produKow lecTniczych w formie iniekcji i prowadzenii monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczeg6lnosci igly i stzykawki,

1 1) zuAde baterie i akumulatory,

12) zu2yly sptzel elektryczny i elektroniczny,

13) zuzyte opony,

14) odpady budowlane i rozbi6rkowe,

15) lekstylia i odziez.

. 2..odpady, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 13 pzyjmowane sa w ramach opraty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilo6ci do 4 sztuk na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkalej zabudowane,i budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomosci zabudowanej budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomoSci niezamieszkalej.

3. Odpady, o kt6rych mowa w usl. .t pkt.l4 ptzyjmowane sa w ramach oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilosci do 1 tony na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkahymi iednorodzinnymi,
2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomosci zabudowanej budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomosci niezamieszkalej.

4. Transport odpadow do Punktu selektywnego zbierania odpad6w Komunalnych mieszkancy
zapewniaje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
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_ 5. PSZOK znajduje sig w Czerwionce-Leszczynach, w dzielnicy Leszczyny, p2y ul. polnej
6 i Swiadczy uslugi:

1) od poniedzialku do piqtku w godzinach od 900 do 1700,

2)w soboty od godziny 900 do 1300, z wyjqtkiem swiqt i dni ustawowo wolnych od pracy.

s5.
Odpady komunalne odebrane od wlaScicieli nieruchomo5ci w ramach gminnego systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi pzekazywane bgdq do instalacji pzefvazanla o<ipad6w
komunalnych wcelu pzygotowania do odzysku, wtym do recyklingu, p6przez ich sortowanie lub
kompostowanie. Odpady nienadajqce siq do odzysku, w tym do re-yklingu, bqdq unieszkodtiwiane
zgodnie z obowiqzujqcymi w gm zakresie pzepisami prawa.

s6.
1. W pzypadku niewlaSciwego Swiadczenia uslug przez pzedsiqbiorcq odbierajqcego odpady od

wlaScicieli nreruchomo6ci lub przez prowadzqcego Punkt SeleKywnego Zbleran-ia OOpdOOw
Komunalnych, wlaSciciel nieruchomoSci powinien zgtosiC informacje o nieprawidlowoSciach niezwlocznie,
nie p62niejjednak niZ w ciqgu tzech dni roboczych od dnia zdazenia, bqdqcego podstawq zgloszenia.

2. Zgloszeh, o kt6rych mowa w ust. 1 moZna dokonywad:

1) telefonicznie,

2) pisemnie - na adres Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3)za po$rednictwem poety elektronicznej na adres - go@czenrvionka-leszczyny.com.pl.

3. Dokonujqc zgloszenia, o kt6rym mowa w ust. 2 nale2y poda6 co najmniej:

1) dane osoby zglaszajqcej zdazenie,

2)opis, miejsce i datg zdazenia.

4.W przypadku zgloszei nadanych za po$rednictwem podmiotu Swiadczqcego usfugi pocztowe
o zachowaniu terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 decyduje data stempla pocztowego.

5. Zgloszenia nie spelniajqce wymagartr okre$lonych w ust. 2 i 3 oraz wniesione po terminie, o kt6rym
mowa w ust. 1 zostanq pozostawione bez rozpoznania, zzastze2eniem powszechnie obowiqzujqcego
prawa.

s7.
Vltlkonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy iMiasta Czenarionka-Leszczyny

s8.
Traci moc uchwala. Nr Vlll/113/15 Rady lt/iejskiej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczeg6lowego

sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oO wtaScicieti
nieruchomo6ci i zagospodarowania tych odpad6w (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015 r.
poz. 2804 z p62niejszymi zmianami).

se.
Uchwala wchodzi w 2ycie po upfyrrie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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