
Zarzqdzenie Nr 13/21
Burm istrza Gm iny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 13 stycznia 2021 roku.

dotyczqce pr:zeprowadzenia konsultacji projekt6w uchwal w sprawie:
Regulaminu utrzymania czysto3ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny; szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomo6ci
i zagospodarowania tych odpad6w.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawyzdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 z p62niejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pk 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 p62niqszymi zmianami)
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr |)U138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zdnia26 czerwca 2015 roku, w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci pozytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci 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 :

sl
1. Przeprowadzi6 konsultacje, K6rych przedmiotem sq projekty uchwal Rady

Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie: Regulaminu utzymania
czysto6ci i pozqdku na terenie Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny,
szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia usfug w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomo6ci i zagospodarowania tych
odpad6w.

2. Ustalid termin pzeprowadzenia konsultacji od 14.O1.2021 r. do 20.O1.2021 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz.U.22020 r. po2.1057 zp62niqszymi zmianami ).

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

wniosku pzez 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, ktorq nale2y zto2yi zgodnie z terminem

okreSlonym w ust. 2 niniejszego Zarz4dzenia.
5. Wszelkie uwagi i opinie do projekt6w uchwal mo2na zglaszat'.

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czenarionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwion ka-Leszczyny (decyd uje data
wptywu do Uzgdu Gminy i Miasta),
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2) pocztqelektronicznq na adres e-mail qo@czerwionka-leszczvnv.com.pl.
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311 760.

5. Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projekt6w uchwal nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.

s2

1. Projekty uchwal, o kt6rych mowa w $ 't ust. 1 stanowiq zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre5lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg pzedstawionych projekt6w uchwal, o kt6rych mowa
w$ 1ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do iprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanolvisko

odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu

Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zarzqdzenia
Odpadami.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie Regulaminu utrrymania crystosci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszcryny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt '15, art.40 ust- 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z I marca 1990 r. o samozedzie
gminnym (tekst iednolity Dz.U. 22020 t. Wz,.713 z poznieiszymi zmianami) w zwiqzku zart.4ust. 1,

2i2a ustawy o utzymaniu czystosci iporzqdku w gminach (tekst jednolity Oz.U. 22020 r.

Wz. 1439 z p'2nieiszymi zmianami), po zasiggnigciu opinii Paistwowego Powiatowego lnspeKora
Sanitamego w Rybniku,

Rada Miejska w Cze]wionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

S 1. przyimuie sie Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czent ionka-

Leszczyny, stanowiqcy zahcznik do uchwaly.

$2.Traci moc Uchwata Nr Vlll/114/15 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszeyiach zdnia 8 maja

2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utzymania czysto5ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta

Czeruvionka-Leszc:yny (Dz. Urz. Woi. St. z ZOtS poz. 2805 z PoZniejszymi zmianami).

S 3. Vvykonanie uchwaty powieza si9 Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

S.l. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UtzQdowym

Wojewodztwa Slqskiego.

i MiastB
-Leszczyny
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Za+qcznik do uchwaty Nr

Rady Miejskiej w Cze ionce-Leszczynach

z dnia 5 stycznia 2021 r.

Rozdzial 1.
Postanowlenia og6lne

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

2- llekroe w Regulaminie jest mowa o:

1) harmonogiamie - rozumie siQ przez to plan odbierania odpad6w komunalnych dostarczony
wtascicielom nieruchomosci przez pzedsiQbiorce.

Rozdzial 2.
llrymagania og6lne w zakrcsie utrzymania crystosci i ponadku na terenach nieruchomosci lub

ich czeSci, w tym sluiqcych do u2ytku publicznego

S 2. 1. Wasciciele nieruchomosci zobowiezani sq do seleKywnego zbierania nastQpujqcych frakcji

odpad6w komunalnych:

1) papieru,

2) metali,

3) tworz yw sztucznych,

4) szkla,

5) odpad6w opakowaniowych wielomaterialowych,

6) zu2la i popiotu,

7) bioodpadOw,

8) odpadow niebezpiecznych,

9) mebli i innych odpadOw wielkogabarytowych,

10) pe eterminowanych lek6w i chemikali6w,

11)odpad6w niekwalifikujqcych si9 do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie domowym

w wyniku przy.imowanii produkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu

substancii we krwi, w szczeg6lnosci igiel i stzykawek,

12) zuzytych baterii i akumulatorow,

13) zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,

14) zuzytych opon,

15) odpadow budowlanycfi i rozbi6rkowych,

'16) tekstyli6w i odziezy.

2. Pz:ekazywanie zebranych odPadow komunalnych wymienionych w.ust:1, . Podmiotom
swiadczqclm uslugi w zakresG odbierania odpad6\.v komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na

terenie lririny i miasta oraz podmioto,vi prowadzqcemu punK selektywnego zbierania odpad6w

komunalnych powinno nastepowac w spos6b i z czqstotliwoscia okeslonq w rozdziale 5.

3. Pozostalo6ci pou/stale po segregowaniu odpad6w komunalnych wymienionych w ust. 1 zbierane

i odbierane se iako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Wasciciele nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi iednorodzinnymi mogq na

terenie nieruchomosci zbierac i kompostowaC bioodpady w Przydomowydl kompostownikach. Zasady

kompostowania zostaly okreslone w rozdziale 4.
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5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych zbiera odpady dostarczone przez
wlascicieli nieruchomosci w pojemnikach odpowiadaiqcym przepisom wykonawczym wydanych na
podstawie art- 4a ust. I ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci ipozqdku w gminach.
Do odpadow wymienionych w ust. 1 pkt 8-'16 stosuje kontenery, pojemniki oraz boksy odpowiednio
oznakowane napisami. Po.iemniki iboksy powinny znajdowac sie pod zadaszeniem na utwardzonym
podlo2u-

S 3. 1. Warunek selektywnego zbierania odpadow komunalnych uznaje sie za spelniony w pzypadku,
gdy w odpowiednio oznaczonych poiemnikach lub workach zbierane sq wylqcznie te odpady, na KOre
pzeznaczone se pojemniki^rt/orki.

2. VlAasciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do upzatniecia Uola, Sniegu, lodu iinnych
zanieczyszcz:ei z czQsci nierucfiomosci sluzAcych do u2ytku publicznego w spos6b mechaniczny lub

ryczny popzez: zbieranie, zamiatanie, zmywanie iodgarnianie. PodiQte czynnosci musze zapewnic
bezpieczeistwo uczestnikow ruchu drogowego i pieszego otaz Wowadzie do uzyskania nieruchomosci
wolnej od zanieczyszczei.

3. Mycie porazdow samochodowych poza my.iniami dopuszcza sie pod warunkiem, ze bQdzie siQ ono
odbywalo na podlo2u utwardzonym, a Scieki odprowadzane bQdq do kanalizacji sanitamej lub zbiornika
bezodplywowego.

4. Naprawy pojazdow samochodowych poza warsztatami mozna przeprowadzac pod warunkiem, 2e
nie spowodujq zaniec.zyszczenia Srodowiska, a zuzyte cz?Sci imateriaty eksploatacyjne bQdq

gromadzone w wyznaczonych do tego poiemnikach lub workach.

Rozdzial 3.
Rodzaje i minimalna poiemnose pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych

na terenie nieruchomo6ci, na telenach przeznaczonych do uiytku publicznego oraz na drogach
publicznych, a tak2e u,ymagania dotyczQce warunk6w ich rozmieszczania i utrzymania

w odpowiednim stanie sanitamym, porzedkourym i technicznym

54. l.Ustala sie nastQpujqce rodzaie pojemnik6w lub work6w pzeznaczonych do zbierania
odpad6w komunalnych na terenie nieruchomosci, na terenach pzeznaczonych do uzytku publicznego

oraz na drogach Publicznych:

1) pojemniki (kosze uliczne),

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

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

4) poiemniki typu ,dzwon" o pojemnosci 1,5 m3 gzeznaczone do selektywnego zbietania odpadow
komunalnych w budynkach wielolokalowych, o Korych mowa w S 2 ust. I pkt 1-5'

5) worki o pojemnosci'l2O I ptzeznaczone do selektywnego zbierania odpadow komunalnych, o K6rych
mowawS2ust. 1 pkt 1-5,

6) pojemniki podziemne o poiemnosci 3 m3 przeznaczone do selektywnego zbierania odpad6w

komunalnych w budynkach wielolokalowych, o K6rych mowa w S 2 ust. I pkt 1'5 i7.

2. Pojemniki, o ktorych mowa wust. l powinny byC wyposa2one w pokrywQ zabezpieE4qcq
zgromad2one odpady przed opadami atmosterycznymi, dost?pem gryzoni iinnych zwiezet. Dopuszcza

si-q pojemniki otwarte do zbierania odpad6w komunalnych na terenach pzeznaczonych do ualku
publicznego i na drogach publicznych (kosze uliczne).

55. 1. Ustala siQ nastepujqce minimalne pojemnosci poJemnikowwork6w pzeznaczonych do

zbierania odpad6w komunalnYct:

1) dta nieruchomosci zamieszkalych zabudo' ranych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

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

b) na odpady zbierane w spos6b seleKywny z zastrzezeniem lit. c id - worki o pojemnosci 120 l,

c) na bioodpady - pojemniki o pojemnosci 120 I,

d) na zuzel i popi6t - poiemniki o pojemnosci 120 l,

2) dla nieruchomosci zamieszkatych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemnosci 240 I'

b) na odpady zbierane w spos6b selektywny - poremniki o pojemnosci- 240 l,
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3) dla nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszku,e mieszkaicy, a powstaja odpady komunalne:

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

b) na odpady zbierane w spos6b selektywny - pojemniki o poiemno6ci 12O l, z zastze2eniem ust. 5

2. Ola potrzeb selektnvnego zbierania odpadOw komunalnych nale2y stosowad pojemniki lub worki,
odpowaadajqce pzepisom wykonawczym wydanych na podstawie art.4a ust. 1 ustawy z dnia
l3wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci iporzqdku w gminach. Do frakcji luzel ipopi6l' nalezy
stosowae pojemniki w koloze szarym z napisem luzel i popi6l".

3. Do pojemnik6w pzeznaczonych na 2u2el ipopi6.l naleZy wzucac wylacznie zimny popiol
z palenisk domowych.

4. Na terenach nieruchomosci zamieszkatych zabudowanych budynkami wielolokalowymi pojemniki

do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych powinny byo ustawione na wyznaczonych do tego celu
miejscach, w Ew. gniazdach, w kt6rych znajduia sie po.iemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

5. Dla potrzeb seleKywnego zbierania odpadow komunalnych na terenach nieruchomoSci, na kt6rych
nie zamieszkujq mieszkaicy dopuszcza siQ stosowanie workow o pojemnosci 120 l, za wyiqtkiem
bioodpadow oraz zuzla i popiotu, ktore nalezy gromadzic w pojemnikach.

6. Minimalna pojemnoS6 po.iemnikow (koszy ulicznych) p.zeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych wynosi 20 l.

7. Minimaina pojemnosc komposto/vnika przydomowego do kompostowania bioodpad6w

stanowiqcych odpady komunalne wynosi 500 l.

S6. 1. Poremniki lub worki do zbierania odpad6w komunalnych nalezy ustawiao w spos6b

umo2liwiajqcy tatwy doiazd i dostQp do nich.

2. Wasciciel nieruchomosci zobowiqzany jest do:

1) utzymywania mieisca gromadzenia odpad6w komunalnych w odpowiednim stanie sanitamym

i pozqdkowym Popzez:

a) zapewnienie odpowiedniej ilosci pojemnik6wwork6w do zbierania odpad6w komunalnych

nie dopuszczajec do zalegania odpadow wok6l nich,

b)wyznaczenie na terenie nieruchomosci wyodrQbnionego mieisca do selektywnego zbierania

odpad6w, kt6re nie wymagaje po.iemnik6w, takich jak meble i inne odpady wielkogabaMowe'

c) biezqce spzEtanie polegajqce na zamiataniu, zbieraniu zanieczyszczen i zalegaiqcych odpad6w,' aw}azie potrzeoy r6wniez mycie idezynfekowanie miejsca gromadzenia odpad6w, ;ednak
nie rzadzie, ni2'l @z na rck.

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

a) dezynfekowanie imycie pojemnik6w w zaleznosci od potrzeb, lecz. nie ezadziei ni? 1ru2 na

6 miesiqcy,

b) utrzymywanie w dobrym stanie technicznym, tak zeby poszczeg6lne elementy poiemnika nie byly

uszkodzone,

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

opadowych,

d) niedopuszczanie do przeciE2ania, zalania izalodzenia.

3. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpad6w komunalnych znaidu.iq siQ poiemniki^,vorki na

odpady z &eSci nieructromoSci zamieszkatej otaz z cze$ci nieruchomoSci niezamieszkalej, wla3ciciel

nieruchomosci zobowiazany jest do oznaczenia pojemnik6w w spos6b umoZliwiaiqcy ustalenie, do kt6rej

czQsci nieruchomoaci dany pojemniuworek nalezy.

4. Na terenach slu2acych do uzytku publicznego oraz na drogach publicznych odleglosc miedzy

pojemnikami (koszami ulicznymi) nie moze przekraczac 500 m.

5. Na przystankach komunikacii Polemniki (kosze uliczne) nalezy lokalizowae pod wiatq lub

w sqsiedztwie oznaczenia przystanku.
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Rozdzial 4.
Vwmagania w zakresie kompostowania bioodpad6w stanowiacych odpady komunalne

w przydomourych kompostownikach

S 7. 1. Powst4ace na terenie nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi
iednorodzinnymi bioodpady mogq by6 kompostowane w przydomowych kompostownikach.
Kompostowanie bioodpadow powinno odbywac sie w taki spos6b, 2e bioodpady uktada sie warstwowo
na pzepuszczalnym podlo2u ze swobodnym doptnvem powietrza.

2. Wascicieli nieruchomosci kompostujqcych bioodpady zwalnia sie w czqsci z obowiezku posiadania
poremnika, ograniczajEc ten obowiazek do posiadania jednego poremnika.

Rozdzlal 5.
Czestotliwosd i spos6b pozbywania siQ odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu

nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uiytku publicznego

S8. 1. Wasciciele nieruchomosci powinni pozbywac sig odpad6w komunalnych z nieruchomosci
zgodnie z harmonogramem, w sposob gwarantu.iqcy zaciowanie czystosci i pozedku na nieruchomo6ci,
tak aby odpady nie zalegaly na posesji.

2. Pojemniki na odpady w dniu odbioru nalea wystawic pzed posesje, w sposob nie powodujQcy

uciAzliwosci i utrudniei dla mieszkahc6w nieruchomosci lub os6b trzecich, a w szczegOlnosci dla
uzytkownik6w ruchu drogowego.

S 9. Ustala siq nastqpujqcq czestotliwosC pozbywania si? odpad6w komunalnych:

1) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanyct budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

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

b) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyjqtkiem bioodpad6w:

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

- papier, metale, twotzywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 raz

w miesiecu,

2) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

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

b) odpady zbierane w spos6b seleKywny takie iak:

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

miesiqcach - 1 raz w tygodniu,

- 2u2el i popi6t w okresie od pardziemika do kwietnia - 1 raz w tygodniu'

- papier, metale, two,zywa szluczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1@z na

2 tygodnie,

3) dla nieruchomosci, na K6rei nie zamieszkuja mieszkaftcy, a powstajq odpady komunalne

z zastrzezeniem Pkt 4, 5 i 6:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - w okresie od kwietnia do. 
pa2dziemika nie zaJziei niz 1 raz na 2 tygodnie, a w pozostavch miesiqcach - 'l raz w miesiAcu,

b) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyiqtkiem bioodpad6w:

- 2u2el i popi6l w okresie od pa2dziemika do kwietnia - 1 raz w miesiacu,

- papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 raz

w miesiqcu,

4) dla ogrod6w dzialkowyct:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady w okresie od kwietnia do'patdziernita- 
1 raz w tygodnau, a w pozostalych miesiqc€ch - 1 raz w miesiqcu,

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - 1 raz

w miesiacu,

5) dla targowisk:

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

6) dla po,emnik6w (koszy ulicznych) na terenach pnzeznaczonych do u2ytku publicznego oraz na
drogach publicznych - 1 raz w tygodniu.

5 10, 1. Ustala siQ pzekazlwanie w zaleznosci od potrzeb, odpad6w komunalnych, takich iak:

1) odpady niebezpieczne - we }vlasnym zakresie nalety ptzekazryae do Punku SeleKywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych,

2) pzeterminowane leki nale2y:

a) wrzucae do poiemnikoiv znajdujacych sie w wyznaczonych aplekach lub

b) we w{asnym zakesie pzekazywaC do Punktu SeleKywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych,

3) zuZyte baterie i akumulatory:

a) zrvracae do punktorv i$ spzedazy lub

b) we wtasnym zakresie pzekazywa6 do Punktu Selektywnego Ztierania Odpad6w Komunalnych,

4) zu2yty spzQt elekfyczny i elektroni@ny nale2y W*azr,/nao:.
a) do punkt6lv zbierania zu2ytego sprzQtu elekbycznego i ebkfonicznego, o kt6rycfi gmina informuje

na strDnie internetou,tsj lub

b) we udasnfn zak€F,ie ptzek€Ey,ta0 do Punktu Selektyvnego Aierania Odpad6w Kornunalnych,

5) aEf/te opony nal€ty we udasnym zakresie pzekazywac do Punktu S€lektywnego Zbierania
Odpad6uv Komunalnycft,

6) odpady budol,vlane i rczti6do ,e nale2y we wtasnym zakesie przekazywe6 do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpaddr Komunalnych,

7) chemikalia - nale2y we ldasnym zakresie pzekarywae do Punktu Selekt!,wnego Zbierania
Odpad6& KotftJnalnycft,

8) odpedy niekwalifikujqce Eie do odpad6yv tnedycznycfi powstalycfi w gospodarslwie domo^,ym
w wyniku prryimoi,ania roduKdr leczniczych w brmie iniekcii i po{,8dzeai8 tnonibringu poziomu

substancji we krwi, w szczeg6lno6ci igiel i stqd€wek - nale2y vre u,lasnym zakresie przelGzywac do
Punktu Selektpvnego Zri€rania Odped6w Kornunalnych,

9) zuzyte tekstylia iodziez - nale2y we w{asnyrn zakresie pzekazywac do Punktu Selektywnego
Z)ierania Odpada Komunalnych.

2. Bioodpady pocfio&ece z tererEw nierucftomo6ci zshxloryanycrt budynkami wielolol€lowymi,
nalety r[zek,]ryflee do Punktu Sel€ktyyvtt€go Zbierania OdPad6w Komunelnych'

3. Ustala sie, 2e pozbywanie mebli i innych odpadfu wielkogabaryto\tych odbywac siq bedzie na
poGtawie harmnogramu sporza&onego przez przedsiebiorcQ z nastQpujQce czestotliu,o6ciq:

1) dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanycfi budynkami mieszkalnymi iednorcdzinnymi - 2 razy
w roku, po 1 razie na kazde p6lrocze,

2) dla nieruchomoscizamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 1 rez Yv mi6aqcu.

4. W ptzypadku, gdy pozbycie sie odpad6w wymienionych w ust. 3 konieczne jest w terminach innych
ni2 ujete w hannonogramie wywozu, ldasciciel nieruchomosci doctarcza je we rdasnym zekr6ie do
Punldu Selektyrynego Zbieranaa Odpad6rv Komunalnych.

S11. 1. Nieczyslosci ciekle nale2y usuwac ze zbiomik6w bezodplywoflych z czestotiwosciq
gwarantujacq, 2e nie nasqfi wyplyw ze ztiomika, zwlaszcza wynikajAcy zjelgo przepelnienia, a tekze
zanieczyszczenie powiezchni ziemi i w6d gruntowych, qrzy czym ustala sie minimalrq czQstotliwGc
wywozu 1 raz na 4 mi$hce.

2. Pozbywanie sie nieczyslo6ci cieklych ze zbiomika bezodplywowego powinno nastepowae
z wykorzystaniem przystoso,vanego do tego celu pojazdu esenizacyrnego.

Rozdzl.l 6.
lnne wymaganla wynlkajace z woJew6dzklego planu gospodarti odPadami

S 12. 1.w oparciu o wojew6dzki plan gospodarki odpadami bQdq Podeimowane dziatania
zmierzaiqce do:
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1) ograniczenia ilosci wytwazanych odpad6w,

2) zwigkszenia ilosci zbieranych selektywnie odpad6w niebezpiecznych wystgpujqcych w strumieniu
odpad6v, komunalnych,

3) zwiQkszenia poziomu odzysku papieru, metali, twozylv sztucznych oraz szkla,

4) zwiekszenia Swiadomosci ekologicznej mieszkaic6w popzez edukacjq ekologiczna.

2. zalee sie, aby porvstajqce na terenach nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady w pieMszei koleinosci byty wykorzystyi ane przez
mieszkaic6w we w{asnym zakresie np. popzez kompostoryanie w przydomowych komposio,vnikacti.

Rozdzial 7.
Obowiq4(i os6b utr:ymujqcych zwlerzQta domore, malqce na calu ochton? przed zagroienlem

lub uci+lirvo6ciq dla ludzi oraz przod zanlecztrszczenism tercn6w przoznaczonych do wBp6lnego
uiyttu

S 13, Do obol ialk6w os6b utrzymuiqcych zvyiezQta domowe nale2y:

1) dbanie, aby zwierzQta nie stano ,ily zagro2enia lub uci+liwGci dla otoczenia,

2) utrrymywanie miejsc bytovania zwierzet $, czystodci i porzqdku,

3) netychmia$o e usuwanie zanieczyszczei pozctawbnyafi na terenaafi przeznaczonycfi do
wsp6lnego u?y':ku, Wy czym, obo,vi?ek ten nie dotyczy os6b niepelnosprawnycfi, korzystajqcych
z pomocy ps6w asystuiqcycfi w rozumieniu ustairy zdnie 27 sierpnia 1997 r. orehebil aqi
zawodorrei i spobcznej oraz zatrudnianiu o66b niepelnospra,vnycfi,

4) wpron adzanie zwierzat tylko @ opteke osoby 6roslei lub osoby zdolnej do panowenia ned nimi.
Psy mus-q by6 prouradzone na smyey, a p6y ras uznanycfi za agrBsyl ne dodalkowo w kagafcu,
z zastrze2eniem przepis6rv ustewy z21 sierpnia 1997 r. o ochronie z}ierz+l otatr ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitaqizauDdoi,ej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnoeprawnydr.

Roz&lat 8.
Zasady utr.ymyyEnla zrlerzet gospodaBkidr na tercnech wyhczonych z produkcJi rolnlcaej

Sla. 1. ZwierzQte gospodaEkie rnogq bye drryrnywane na terenaci wyqczonych z produkqi
,olniczej pod nastepujqcymi warunkami:

1) zwierzeta se utrryfirywane na terenie nierucfprnodci w zagrodacfi, teren nierucfiorno6ci musi byc
zabezpieczony w 6pos6b unierno2lirvi4atc, oBrszczenie go gtzez le zyiterzela,

2) spelnienia wymog6w sanitamyctr, hdowlanycfi, ochrony Srcdowiska i ocfirony aa,ierzqt okreclonycrl
odr?bnymi przepisami.

2. Nie nale2y ufzymywaC zviezet gos@arskhh na obszarach zabudowanych budynkami
wieblokalt wymi, szk6l i pzedszkoli, dacfiivek slu2by zdrowi:l oraz wszelkidr ot ekt6ri, 

'dlnecznoccipubli:znej.

3. Osoby ufzymujece zwierzQta gospodarckie maiq oboliqZek usuwania odchod6rfl zwiezecyctr
pozostawionych w mioiscach publicznycfi .

Rozdzlal 9.
tirymaganla dotycrqge s'frnaci.ania obczar6w podhg8jqcych obowi?kosEi defatfzacrl

I termln6w jej pn eprowedzanla

S 15. 1. Obo{vi+kowej deratfzaqi podleSaje obszary zabudowane budynkami wielolokaloyvymi,
budynkami produkcyjnymi, handlo{vymi i uslugol,yymi, a talee budynki placd,vek o6wiato rych, uzed6w
administraqi zqdowej i samorzqdai,ej.

2. Deratlzaqe na terenie nieructomosci, o kt6rych rnowa w ust. 1 przeprowadze sie 2 razy w roku:

1) deratyzaqe wiosenna w hf,ietniu,

2) deratfzaqQ jesienna w pardziemiku.
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BURI}IISTRZ
GMTNY I MIASTA

Czcrwionka-Leszc4mY

z dnia I stycznia202l r.
Zatwierdzony ptzez ........

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie szczeg6louogo sposobu i zakresu Swiadczenia uslug u, zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wtagcicieli nieruchomosci i zagospodaromnla tych odpad6w

Na podstawie art. 18ust.2pkt15, art.40 ust. 1iart.41 ust. l ustawy zdnia I marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (tekst,ednolity Dz. U.22020t., poz.713 z p62niejszymi zmianami), w zwiazku
zart.6r ust.3 ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996 r. o utzymaniu czystosci iporzqdku w gminact, (tekst
jednolity Dz.U.22020t. poz. 1439 z p6zniejszymi zmianami), po zasiggnigciu opinii paistwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Rybniku,

Rada Mlejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastepuje :

s1.
l. Ustala sig, 2e wzamian za uiszczonq pzez wlasciciela nieruchomosci oplatq za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, odbiera sie vv ka2dei ilosci, bezpogrednio z nieruchomosci, nastQpuiqce trakde
odpad6w komunalnych:

1 ) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2l Wpier
3) metal,

4) tworzywa sAuczne,

5) szklo,

6) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,

7) bicodo€dy - z zestze2eniem S 2 usl.3 i4,

8) meble i inne odpady wielkogabarytorve,

9) 2u2el i poPi6l.

2. \Masciciele nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi zostanq wyposazeni w worki do selektywnego zbierania odpadow komunalnycfi
wynienionych w ust. 1 pkt 26-

3. W przypadku kiedy na nieruchomosci powstajq bioodpady oraz odpady 2u2la i popiotu, wlasciciel
nieruchomosci zobo riqzany jest do wyposa2enia nieruchomosci w pojemnik ptzeznaeony do zbierania
tej frakcji odpadu.

4. Pzedsiqbiorca wykonujqcy uslugq odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,
zobowiazany jest do nieodptatnego dostarczania workow do selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych, w ilosci odpowiadajecei liczbie odebranych work6w z odpadami komunalnymi zebranlrmi
w spos6b selektywny z terenu nieruchomosci.

5. W pzypadku kiedy bQdzie potrzebna wigksza ni2 okreslona w ust. 4 ilose work6w do selektywnego
zbierania odpad6w komunalnych, wlasciciel nieruclromosci zamieszkalej bedzie m6gt odebrad je
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych, zwanym dalej "PSZOK".

6. Odpady powstale na terenie nieruchomo6ci posegregowane w sposob niezgodny z zasadami
okre6lonyma w Regulaminie utrzymania czyslosci i pozqdku w gminie i miescie Czen /ionka-Leszczyny,
bgdq traktowane i odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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s2.

.. 1. Ustala si9 nastepujqcq czQstotliwose izakres swiadczenia uslug odbierania odpadow komunalnvch
dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkatnymi ;eonorodiinryri, 

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

2) odpady zbierane w spos6b setektywny za wyiQtkiem bioodpad6w:

- Zuzel i popiol w okresie od pa2dziemika do kwietnia - 1 raz w miesiAcu,

- papier, metare, twotzywa szfuczne, szKo, odpady opakowaniowe wieromateriailwe - 1 raz
w miesiqcu.

. ' Ustrala siQ nastepujqcq czQstotliwosc izakes Swiadczenia ugug odbierania odpad6w komunalnvcfi
dla nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

1) nies€gregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,

2) odpady zbierane w spos6b seleKywny takie jak:

- bioodpady w okresie od kwietnia do paadziemika - z razy w tygodniu, a w pozostalych miesiqcach
1 raz w tygodniu,

- 2u2el i popi6t - w okresie od pazdziemika do k\i,iehia - 1 raz w tygodniu,

- paPier, metale, twoz)rwa sztuczne, szklo, odpady opako\iraniowe wielomaterialowe - 1 Gz na
2 tygodnie.

3. Odbieranie bioodpad6w z nieruchomodci zamieszkalei zabudowanei budynkami mieszkalnvmi
jednorodzinnymi odbywac si? bedzie zgodnie z czestofliwosciq okrestonq w S 2 ust. 1 pkt .t w i6sci
maksymalnie 2 pojemnik6r.v, nalomiast z nieruchomosci, kt6rych wlasciciele iompostuiq bioodpady
w ilosci 1 poiemnika.

4. Bioodpady wytworzone w ilosci wiQkszej niz wskazana w ust. 3, wlasciciel nierucfiomosci mo2e we
wlasnym zakresie dostarczyc do PunKu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych.

5. Dopuvcza sig mo2liwoSd pozbywania :ie odpad6^, wymienionych w ust. I pkt 2 z mniejszq
czQstotliwosciq w zaleznosci od stopnia zapelnienia worka/pojemnika.

6. Ustala sae nastepujqcq czestotliwosd izakes Swiadczenia ugug odbierania odpad6,v
komunalnych z teren6w nieruchomoSci, na ktorycfi nie zamieszkujq mieszkaiqy, a powstajq odpady
komunalne z zastrze2eniem pkt 3, 4 i 5:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady - w okresie od kwietnia do pazdziemika
nie zadziej ni2 1 razna2 tygodnae, a w pozostalych miesiqcach - I razw miesiqcu,

2) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyiqtkiem bioodpad6w:

a) 2u2el i popi6l w okresie od pazdziernika do l$ietnia - I raz w miesiqcu,

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - .l raz
w miesiqcu,

3) dla ogrodOw dzialkowych:

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

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe _ j raz
w miesiqcu,

4) dla targowisk:

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

b) papier, melale, tluozywa Muczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomaterialoyve - 1 raz
w miesiecu,

5) dla pojemnik6w (koszy ulicznych) na terenach przeznaczonych do uZytku publicznego oraz na
drogach publicznych - I raz w tygodniu.

7. Uslala sie nastepujecq czeslotliwose odbierania mebli i innych odpad6w wielkogabaMowych:
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1)z terenu nieruchomosci zamieszkatej zabudowanej budynkami mieszkarnymi jednorodzinnymi _
2 rczy w roku, po 1 razie na kazde p6lrocze,

2) z terenu nieruchomosci zamieszkalej zabudowanei budynkami wielolokalowymi - .l raz w miesiqcu.
8. ustala sig, 2e odbieranie mebri iinnych odpad6w wierkogabaMowycfi z teren6w nieruchomoscr

niezamieszkatych, na{6rych powstajq odpady komunalne odbywae sli; oqizie pop.ze, oo"taicr"nL-iu
wlasnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w'Komun;lnich.

s3.
Na pisemny wniosek udasciciera 

..nieruchomosci . rub zerzadcy. nieruchomosci, dopuszcza sig
mozliwose zwiekszenia czestofliwosci odbierania odpad6w tomunainyih, wytqcznie z:

'l ) nieruchomosci zabudoJvanych budynkami wielolokalowymi,

2) nieruchomosci, na kt6rych znajdujq sie obiekty ualtecznosci publicznei lub wykorzystywanych na
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.

S /t'

- . 1- w Punkcie serektywnego zbiercnia odpad6w Komunarnycfi, beda pzyjmowane nastQpujrice
trakcje odpad6,w:

1) papier,

2) metsle,

3) twozywa sztuczne,

4) szklo,

5) odpady opakowaniowe wielomaterialor,ve,

6) bioodpady,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady niebezpieczne,

9) pzeterminowane leki i chemikalia,

10) odpady niekwalifiku.iqce siQ do odpad6^, medycznych porvstale w gospodarstwie domowym
w wyniku ptzyjmowania EoduK6w leczniczych w formie iniekqi i prowadzenia monitoringu poziomu
subsbnqi we krwi, w szczeg6lnosci igfy i strzykawki,

1 1) zuale balerie i akumulatory,

12) zu$y sptzel elektryczny i elektroniczny,

13) zuade opony,

14) odpady budowlane i rozbi6rkowe,

15) teksty'ia i odziez.

2. Odpady, o kt6rych mowa w ust. I pK'13 przyjmowane sq w ramach oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilosci do 4 sAuk na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieckalnymi iednorodzinnymi,

2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomosci zabudowane.i budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomoeci niezamieszkalei.

3. Odpady, o K6rych mowa w usl. 1 pkt 14 przyjmowane sq w ramach optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilosci do 'l tony na rok:

1) z nierucfiomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymiiednorodzinnymi,

2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomosci zabudowanej budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomoSci niezamieszkalej.

4. Transport odpadow do PunKu Seleitywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych mieszkaicy
zapewniajq we wlasnym zakesie i na w+asny koszl.
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s7.
\rvykonanie uchwaly po^rierza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

s8.
Traci moc uchwah Nr vlly113/15 Rady Mieiskiej z dnia I maja 20'15 r. w sprawie szczeg6loweqo

sposobu izakresu swiadc:enia usfug w zakresie odbierania od'pad6w komunalnych od ;lascic[li
nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow (Dz. Utz. Woj. Seskiego z2O15r.
poz.280/ z pozniejsrymi zmianami).

Uchwala wchodzi w 2vcie
wojewddztwa Slqskiego.

se.
po uplyrie l4dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uz?dowym
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^. -s..PSZOK znajduje sie w Czerwionce-Leszeynach, w dzielnicy Leszczyny, przy ul. polnej
6 i Swiadczy uslugi:

1)od poniedzialku do piatku w godzinach od 9@ do 17@,

2) w soboty od godziny 900 do t 3@, z wy,Atkiem Swiqt i dni ustawowo wolnych od pracy.

ss.
odpady komunalne odebrane od wlascicieli nieruchomosci w ramach qminneqo svstemugospodarowania odpadami komunatnymi pzekazywane bede do instahqi pz"["joan]" .dG;6*

komunalnych w ceru pzygotowania do odzysku, w tym do recykringu, poprzez ictr *rt""""i" -rro
kompostowanie. odpady nienadaiqce.sie do odzysku, wtym ob recyttihgu, ueoe unie;ildriwiane
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakesie przepisami prawa.

s6.

. J.W P..yp"Ofu niew+asciwego Swiadczenia uslug przez przedsiQbiorcQ odbierajqcego odpady od
wlascicieti nEruchomosci tub przez prowadzqcego puntt setit<tpvrirego zuidran-ta ciopjoo*
Komunalnych, wlasciciel nieruchomoSci. Frowinien zglosi6 informaQe o nieirawiJbwoSciach niezuddcznie,
nie p62niej iednak ni2 w ciqgu t.zech dni roboczych od dnia zdaE.enia, bqdqcego podstawq zgrtoszenia,

2. Zgbszefi, o ktorych mowa w ust. 1 mo2na dokonywac:

1) telefonicznie,

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

3) za posrednictwem poczty eleKronicznej na adres - go@czeMionka-leszczyny.com.pl.

3. Dokonujqc zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 2 nalezy poda6 co najmniej:

1) dane osoby zg+aszajqcei zdazenie,

2) opis, mieisce i dat? zdazenia.

4. w pzypadku zgloszen nadanych za posrednact em podmiotu swhdczecego ustugi pocztowe
o zacfiowaniu terminu, o kt6rym mowa w usl. 1 decyduje data stempla pocztowego.

5. zgloszenia nie spelniaiace wymagah okreslonych w ust. 2 i 3 oraz wniesione po terminie, o kt6rym
mowa w ust. 1 zostanq pozostawione bez rozpoznania, z zastrze2eniem powszechnie obowiTujq@o
prawa-


