
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czawroola'I-,elzytlY Zarzqdzenie Nr 26121
Bu rmistrza Gm i ny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 20 stycznia 2021 roku.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projekt6w uchwal w sprawie:
Regulaminu utrzymania czysto5ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny; szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomo5ci
i zagospodarowania tych odpad6w.

zarz4dzem, co nastgpuje :

sl
1. Przeprowadzid konsultacje, kt6rych pzedmiotem sq proJetdy uchwal Rady

Miejskiej w Czeruvionce - Leszczynach w sprawie: Regulaminu utzymania
czystoSci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
szczegolowego sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od w,la6cicieli nieruchomo6ci i zagospodarowania tych
odpad6w.

2. Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 21.01 .2021 r. do 27 .01 .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 po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U.22020 r. po2.1057 zp62niqszymi zmianami ).

4. Konsultacje mogq mie6 forme:
1) bezpoi;redniego 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 dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq naleiry zlo2yt, zgodnie z terminem

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

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa I, 44-230 Czenivionka-Leszczyny (decyduje data
wplywu do Uzqdu Gminy i Miasta),

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.7'13 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 p62niejszymi zmianami)
w auiqzku z $ 3 i4 Uchwaly Nr l)0138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zdnia26 czerwca 2015 roku, w sprawie szczegolowego 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 po2ytku
publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2015r.
po2.3888).



1. Projekty uchwal, o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1 stanowiq zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionych projekt6w uchwal, o kt6rych mowa
w$ 1 ust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej.

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

s4

powierzam Naczelnikowi Wydzialu GospodarowaniaWykonanie Zazqdzenia
Odpadami.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

l.)Llrmisuz
Gmlny'i Miasta

Jzerwion(f,-Leszczvn'

**#h,,,"*.,,

fuq,r

2) poczlq elektron icznq na ad res e-mai I qo@cze nrvionka-leszczvnv. com. pl.

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.
5. Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projekt6w uchwal nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Gospodarowania
Odpadami.
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Prciekt

z dnia 18 stycaia 2021 r.
Z,atviefizoty przn .

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE{ESZCZYIIACH

z dnia 5 stycznia 202'l r.

w Bprau,b Regulemlnu utrzymania czfstodcl I porzqdku m teronio Gmlny i [le3t Czeiuionka-
Laszczyny

Na podslawie an. 18 ust. 2 pK 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. l ustawy z B marca 1990 r. o sarnozqdzie
gminnym (tel(sl jednolity Oz.U. 22020 t. W..713 z rdl,nieiszymi zmhnami) vv zwiqzku zart4ust. 1,
2i?e wtnwy o utrzfnaniu czyEto6d ipozqdku w gminadr (tekEt irdnolity Oz.U. zzoz0t.
p@. 1€9 z p62ni6jszymi zmianami), po z8siQgniqlciu qtinii Pansfwwsgo Powidouogo lnspektora
Sanitarnegp w Rybniku,

Rada Hielske w Gzemionca{aazczf mch
uchwah, co naljpule:

5 f . Pr:yjmJi, niQ Regulamin ufzyrmnh crysb6ci iporzqdku na terDni€ Gminy iMiasta Czo]wiilI&,
L€szczyDy, stanowiegy zahcznik do ucrwaly.

S 2. Traci rnoc Ucfilvata Nr VllU11/U15 Rady MieFkiej w c2erwioarce-Leszczynadr z dnia 8 maja
2015r. w sprawio ustalenia R6gulaminu utrzyrnania czysto6d iporzqdku na terenie Gminy i Mbsta
Cz.rwionka.L6zcafny (t>. Uz. Wci. Sl. z Z)15 pe. 2805 z p6rnieiszymi znianami).

! 3. t^fkonanie uctmaly po,vieaa sig Burmisfzowi Gminy i Miesta G€rwirnl€-Lgszcryny.

! a. Ucfiwah wd|odzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia oglGzenia w Dzienniku Uzedowym
Wcriew6<iztnva Slsskiogo.
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Zalqcznik do uchwaly Nr

Rady Mielskiej w CzeMionoe-Leszczynach

z dnia 5 stycznia 2021 r.

REGUI.ATIIN
UTRZY AIiII,A CETSTOSCI I PORZADKU NA TEREI{IE

GMIT{YI IASTACZERWOI{KA+ESZCZYNY

Rozdzial l.
PGtanowionla og6lne

S l.'1. Regulamin okresla szczeg6bwe zasady utzymania czystosci iporzqdku na terenie Gminy
i Miasta Czer ionka-Leszczyny.

2. llekroc w Regulaminie jesl morva o:

1) hamonogramle - rozumie sre przez to dan odbierania odpad6w komunalnych doGlerczofly
udascicielom nierucfi omodci pzez pzedsiqbiorca.

Rozdzlal2.
UYymagania og6lne w zakrcsb utrzymania czfstocci i porzedku na terenach nleruchomo$ci lub

ich czg6ci, w tym dufqcyct do uuku publicznego

5 2. 1. l/tlasckiele nieruchomosci zoborviezani sq do sel€ktywnego zbierania nastepuiqcych fakgi
odpad&v komunalnych:

1) papreru,

2) rn€tali,

3) tworzyw sztucznych,

4) szkla,

5) odpad6w opalonaniowyrfi wielomateririlourycrr,

6) 2u2la i popk*i,

7) bioodpadtw,

8) odpad6liv niebezpiecznycfi ,

9) rnebli i inny.fi odpad6r,v wielkQabarytowych,

10) przeterminowanycfi lek6vv i cfi€mikelioi,

11) odpaddry niel$alifikuiacych sie do odped6yv medycznycfi powstalyGtt w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjnowania produKdw leczniczych w 6rmb iniekcji i prcwadzenia monitoringu pebmu
substancji wB klwi, w szczeg6lnosci igiel i stzykavvek,

12) auytycfi baErii i akumulato.fiv,

13) zuzytego spzetu elektrycznego i elektronicznego,

14) zu2ytych opon,

15) odpad6yv hrdcwlanych i ozbi6rkorvycfi,

16) tel(styli6w i odziezy.

2. Ptzekstrywanie zebranycfi odpad6lv komunalnych wymienionycfi w ust. 1, @miotom
Swiadczacym ugugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnyci od $dascicieli nieruchomosci na
terenie gminy i miasta oraz podmiotowi prori,adzpsmu punK selektnvnego zbieranh odpad6w
komunalnycfi pot ,inno nastepowac w spo€6b i z czgslofliwogciq okreslonq w rozdziale 5.

3. Pozostalodci povystale po segregoi,aniu odpad6w komunalnych wymienionych w ust. 1 zbierane
i odbierane sq jeko niesegregowane (zmi6zane) odpady komunalne.

4. \,Ua6cici€le nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogq na
tereni€ nieruchomocci zbierac ikompostowaC bioodpady w przydomowych kompostownikach. Zasady
kompooto ania zostely okreslone w rozdziale 4.



5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6tr Komunalnych zbiera odpedy dostarczone pdez
wlascicieli nierucfiomoici w poiemnikach odporviadajqcym pzepisom wykonawczym wydanych na
podstawie art. 4a ust. 1 ustiawy z dnia '13 wzegnia 1996 r. o utzymaniu czystosci i pozqdku w gminach.
Do odpad6tv wymienionych wust. 1pkt8-16 stosuje kontenery, poiemniki oraz boksy odporviednio
oznakowane napisami. Pojemniki iboksy po inny zmidowa6 siQ pod zadaszeniem na utwardzonyrn
podbau.

S 3. 1. Warunek selektywnego zbierania odpad6w komunalnych uznaje siQ za spelnk ny w pzypadku,
gdy w odpowiednio oznaczonycfi pcriemnikach lub workacfi zbierane sq wy{ffznie te odpady, na K6re
przeznaczone sq pojemniki^vorki.

2. I,Vlasciciele nieruchomosci zobo,yiqZeni sq do upz4niecia bHa, Sniegu, lodu i innych
zanie(zysP:fzeh z cze{ci nierucfiomodci stUeq/ch do Ltsylku publicznegp w spoe6b mecfianiczny lub
rQczny poprzez: zbieranie, zamidanie, zn),wanie i odgemianie. Podje{e uyfino6ci muszq zep€ry,nic
bezd€caertstlvo ucze6hik6w rudru drogo ego i piecego oraz prowadzie do u:ryskania nierucfiorno6ci
woln€i od zanieelEzczeh.

3. Mycie polrzrltw samochodowych poza myjniami dopuszqza sie pod werunkiem, 2e bedzie siQ ono
odbywalo na podbau utwardzonym, I Scieki odprowarl-ane bedq do kanelizaqi sanitamei lub zbiomike
b€zoddl rcwego.

4. l,lapreury gciazdffl sarDdodovvych poza wersztatami moAne przeprcuea6 pod warunkiem, 2e
nie spowoduh zanieczyszczenie Srodowiska, a zlclne czQ6ci imatsria*y eksploatacyine bede
gromadzm€ w w]rzraczonydr & tego pciernikadr lub woftadr.

Roz&ial3.
Rodz.le I mlnimalna polemno66 pojennlk6rv przeznaczonych do zbieranla odped6tr komunllnyci!

ne b]lnle nLruchomoacl, na ter€nach prz.znaczonych do dl|t{(u puulcarego oraz na drogach
publlcznych, . tllde rytnaganh dotyczlge wunlal ldt roztnlo.[czrnL l utrryrmnlr

w odporvl€dnlm Btenh t.nltrmym, porzdko[rym I bchnlcarym

5 4. 1. Usteh sA nadQpuj$ to&aje pctjemnik6l lub work6rv przeznaczonycfi do d,brania
odpad6r, komunalnycfi na tor€nie nierudrmoSci, na brcnadr prz€znaczo{rydr do r.tsytku puuiczn€go
oraz na drogadr publi@nydi:

1) poj€mniki (kcze ulien€),

2) pojemniki o pqemno6ci 120 l, 240 l, 1lm l,

3) konbnory o pojemno6ci 4 ]If, 5 m3, 7 rf, Lrf,
4) pqemniki typu .daflo.r' o pqemno6ci 1,5 rf przeznaczone do selektynnego zbieranis odp6d6\r

komunalnycfi w budpkadr wielolokalowycft, o kbrycfi rnowa w S 2 ust 1 pK 1-5,

5) worki o poiemno6d 1m I pt?rzrl8,cz$e do ssbktyynrogo zbiorenh odpad6w komunalnycfi, o ldorycrl
ro*aw$2usil1pkt1-5,

6) F,j€rnniki podziemne o pojernnocd 3rn! przeznaczone do selektys,n€go zbierania odp€d6tr
komunalnych w budynkad wit olokalowydt,okbrydtmowawS2ust 1 pkt 1-5 i 7.

2. Pcromniki, o ktdrycfi movva w ust. 1 powinny byc UDo6azone w pokrywe zahzpieczirtc.t
zgrornrdzone odpady pzed opadami atnooferycznymi, dostep€m gr),zoni iinnych arvierzql Oopuszcca
siQ pojemniki otwarte do zbierania odpad6w komunalnych na terenach przeznaczonych do u2ytku
publkznego i m drogEch puHicznych (koszs uliczne).

S 5. 1. Ustula sie naslephce minimalne p4rmnodci pojomnik6ry/u,orl(6tf, pzeznaczonycfi do
zbierania odpad6rv komunahydr:

1) dla nierucfiomoGci zami$zkalydr zahx,owanydr budynkami miGzkalnymi jednorodzinnymi:

a) n8 ni€segregoryane (zmieszane) odpady kornunalne - poiemniki o poirmno6ci 120 l,

b) na odpady zbiersne w spo66b seleldywny zTesEz€uf,iefn lit. c i d - rvorki o poiemno6ci 120 I,

c) ne bk odpady - poi6mniki o poiemno6ci 120 I,

d) na 2u2el i popi, - pcriemniki o pc,jemno6ci 1 z) l,

2) dle nierucfiomosci zamioszkalych zabudowanych budynkami wieblokalowymi:

a) na niesegregowene (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki o pojemnodci 240 I,

b) na odpady ztierane w spos6b sele*tyrvny - poiemniki o poiemnocci - 240 l,



3) dla nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaicy, a powstajq odpady komunalne:

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

b) na odpady zbierane w spos6b seleldyrvny - poiemniki o poiemnoSci 120 l, z zastzeZeniem ust. S.

2. Dla potzeb selektywnego zbieranaa odpad6w komunalnycfr nalezy stosowad pojemniki lub worti,
odporviadajace peepisom wykonawczym wydanych na podstawie art.4a Ust. l ustawy zdnia
13 wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci ipozqdku w gminach. Do ftakcji lu2el ipopi6f nale2y
stGowac pojemniki w koloze szarym z napisem lu2el i popi6f.

3. Do poiemnikdw przeznaczonych na 2u2el ipopi6l nalezy wtzucad wylqgznie zimny pofi6l
z palenisk domorvych.

4. Na terenecfi nieruchomosci zamiGzkalych zabudowanycfi budynksmi wielolokalowymi poiemnik
do sel€kt) vnego zbierania odpad6\,v kornunalnych powinny byc ustawione na wyznaczonych do tego celu
miejscacfi, w tsw. gniazdach, w kt6rych znajdujA sie pojemniki na niesegregowane (zmie6zane) odpady
komunalne.

5. Oh potzeb selektywnego ztierania odpad&y komunalnycfi na ter€nacfi nierucfiomo6ci, na kt6rycrr
nie zamioszkuiq mi€8zk86cy dopuszcza sie stoGorvenie wort6ry o pojemno6ci 'l2O l, za Wqtki€m
bioodpad&v oraz 2u2la i popiolu, h6re nele2y gromadziC w pcjemnikadr.

6. Minimalna pojomnodd p<{emnik6w (koszy ulicznycfi) pzezneczonydr do zbieranh odpad6w
komunalnycfi wynGi 2() l.

7. Minirnalna pojemnosc komposloivnika prrydomowego do kompo6lorania Uoodpad6rx
stanowiecycfi odpady komunaln€ wynGi 5(D l.

56. 1. Pojemniki lub worfti do zbierania odpad&v komunalnych nalety usGwiaC w spos6b
urndliwhftcy tatwy doiazd i dost?p do nich.

2. \tYtasciciel nierucrbmosci zobo$riqzany jesl do:

1) utrzym),wenia mi€jsca gromadzenh odpaddrfl komunalnycfi w odpotyiednim sbnie senlbmym
i porzedkowym poprzez:

a) zapewni€nie odpowiedniej ilosci pqemnik6w^rcrk6w do zti€rania odped6u, komunalnycfr
nie dopuszczajqg do zal€gania odpadArv uro*61 ni$,

b) wyznaczenie na t€renie niorudlorno6ci uryod?bnion€go miejsca do 8el€kb&nego dierania
odpad6w, K6r€ nie wyrlagsh pojemnik6ry, tBkidr iak meue i inne odpady wblkogeb€4doro,

c) Hefece spz4anie polegeiqce na zemiateniu, zttieraniu zanire(zyg,.cze{ i zelogahcycfi odpaddr,
a w razie potdeby r6wnie2 mycie i dezynftko anie miejsca grormdzenia odped6w, jednak
nie rzadziei niz 1 raz na rok.

2) drzymywania pcrjemnik6ry w odpowi€dnim stanie sanitemym, porzqdkowym i tedtnaenym poprzez:

a) dezynftkowanie i llt),cie poiemnikafl w zale2no6ci od pofzeb, lecz ni€ rzadziei nA I raz na
6 miesiQcy,

b) utrzym!,wanie w dobryn stanie tecfinicznym, tek 2eby poGzczeg6lne elementy poiemnika nie byly
r.rszkodzone,

c) domykenie pojemnik6w wyposa2onych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostepem w6d
opado rycfi,

d) niedopuszczanie do pEeciq2enie, zalania izalodzenia.

3. W sytuecji, gdy w miqsq, gromadzenia odpad6ry komunelnycfi znajdujq sre pojernniki rc.ki na
odpady z czesd nierudEflro6ci zamieszkalej o,az z czQ6ci nieruchornodci niozemi€szkalej, wta6caci€l
nierucfiotnodci zobowiqzany ie3t do @naczenia pojemnik6rv w spo66b umoAiwbhcy ustalenie, do kt6.Bj
czg6ci nierucfiomo6ci dany pojemnildvvorBk nalety.

4. Na terenach sfu2ecyctr do u2ylku publicznsgo oraz na drogach publicznych odleg,lodc miedzy
poiemnikami (kGzami ulicznymi) nie rro2e przekrsczac 500 m.

5. Na przystankach komunikeqi poiemniki (ko6ze ulkzne) nale2y lokslEorvaC pod wiarq lub
w sqsi€dztwie @naczenia pzystanku.



Rozdzial 4.
Wymagania w zakresio kompostowania bioodpad6w stanowiqcych odpady komunelnc

w przydomowyrch kompostownikach

s7' 1. Powsraiace na terenie nieruchomo$ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi
,iednorodzinnymi bioodpady mogEl by6 kompostowane w priyaorrcwyltr kompostownikach.
Kompostowanie bioodpad6w poflinno odbyr,vad sie w taki spos6b, ie 6ioodpady uxlada iiq werstwoivo
na pzepuszczalnym @lozu ze swobodnym doptywem powietrza.

2. \A/tascicieli ni€rucfiomo6ci kompostujqcycfi bioodpady a^,alnia sie w cz6ci z obolviezku po6iadania
pciemnika, ograniczajqc ten oborviq?ek do rciadania iedn€go p<,iemnika.

Rozdzlal 5.
czQstoolwoac i spos6b pozbywania slQ odpad6w komunalnych I nleczystoScl ci.klych z terenu

nleruchomoacl o.az z ter€n6w przoznaczonych do u4rttu publicznego-

s 8. 1. l lbsciciele nieruchomosci powinni pozbywa6 se odpad6w komunalnych z nieruchomosci
zgodnie z.henmnogramem, w spG6b gwarantrriqcy zadowanie czysto3ci i porzqdiu na nierucfioflEdci,
tak aby odpady nie zalegaly na posesji.

. 2:.Poi9rl{ki na odpady w dniu. odt*)ru nalety wystawic przed poeesjq, w spe6b nie porrcduiqcy
uci+liwo6ci i urudniei dle miesztanc6w nierudDrnosci lub oe6b trzoijdr, a w szczog6lno6ci 

- 
dli

u2ytkownikdr ruchu drogowego.

S 9. UEtala siQ nastQpujqqq czestotliwodc pozbyryania siQ odpad6,w kornunalnych:

't ) dla nierucfiorlo6ci zamiGzkelycfi u hrdouanyctr hldynkami miGzkalnymi jednorodzinnymi:

a) nie€gregowane (zmieszane) odpady komunalne i U@dpedy w ok6ie od hriehia dc
pa2&i€mika - 1 raz na 2 tygodnie, a w pozctalydt miesiqgadt - 1 raz w miesiecr.t,

b) odpedy zbierane w spos6b selektywny ze wyjqttiem tioodp.d6rfl:

- 2u2€l i popi6l w okr€sie od pardziernika do kwietnia - 1 raz w miesiqol,

- pspior, mdale, tlvolzywe sztJczne, szkto, odpady opakowaniorve wieloanalefulours - 1 raz
w mirsiqgr,

2) dla nierucfiornodci zami€rzk4/ch zabudoranydt budynkami wieblokalowymi:

a) nies€gragourane (zmieszene) odpady kornunalne - 1 raz w tygodniu,

b) odpady zbierane w spos6b solektyyvfly tski€ jak:

- bioodpady - w okrasie od kwietlb do perdziemika 2 razy w tygodniu, a w pozostatycrt
mi€siFcfi - 1 raz w tygodniu,

- 2ui2€l i popi, w ok esie od pe2&iemil€ do h i€efi - I raz w tygodniu,

- pader, metale, t$ozy.tya sa:trczne, szklr, odpady opakowanbrve wiebmteriabre - 1 (az na
2 tygodnie,

3) dla nieruchomc6ci, na kt6rsj nie zemieszkujq mi€szkar,icy, a porvstajq odpedy kornunalne:

a) dh ogrcdow dzialkorycfi:

- nie€egregowane (zmie6zan€) odpady komunalne i t oodpady w okrBie od hflietnia do
pardziemika - l raz w tygodniu, a w pozostalych miesiqcach - 1 raz w miesiqcu,

- papier, metale, twor.ywa sz'tucme, szkJo, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - I raz
w miesiqcu,

b) dla tsrgowisk:

- ni6€gregowane (zmi€szene) odpady komunalne i bioodpady - .l raz w tygodniu,

- papi6r, metale, tworrywa sztuczne, szkJo, odpady opakowaniowe wielomaterialovye - l raz
w mi€siecu,

c) dla cflrontazy:

- niG€grego^rane (zmie8zane) odpady komunelne - nie rzsdziej nlt 1 raz na 2 tygodnic i nie
czesciej niz 1 raz na tydzi€6,

- papi€r, metale, tworz! va sauczne, Szklo, odpady opakoivaniowe wielomaterialowe - 1 rcz na
2 tygodnie,



d) dla pozostalych nieruchomosci - odpady niesegregowane (zmieszane) i odFdy zbierane w spos6b
selektywny - 1 raz w miesiqcu,

4)dla pojemnik6w (koszy ulicznych) na terenach peeznaczonych do u2ytku publicznego oraz na
drogach publicznych - 1 raz w tygodniu.

5 10. 1. Ustala sie gaey,azy aniew zele2nosci od polrzeb, odpad6w komunalnyci, takich jak:

1) odpady niebezpieczne - we rdasnym zakresie nalezy gtzf,},ezywal b Punku Selektpvnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych,

2) pzeterminon ane leki nale2y:

a) wzucec do pojemnik6w zna,iduiecych siQ w wyznaczonych aptekach lub

b) we $dasnym zakresie przekazywac do Punktu Selektylyn€go Ztierania OdpadA/ Komunalnycfi,

3) zualte baterie i akumulabry:

a) zwracac do punh6w ich spzeda2y lub

b) we wlasnym zakre6ie pzekazywac do PunKu Selektyyvnego Zbierania Odped6w Komunalnycfi,

4) zrdyty spzQt elekfyczny i elektronizny nale2y przekEz)rwac:

a) do punld6r,v zbierania a.{A ego sprzQir elektrycaego i el€l(troniczn€glo, o kt6rych gmina inbImuje
n8 sfonie intem€tows, lub

b) we udasnyrn zakrosie przekaz!,waC do Punktu Selektywnego Zlerania Odpad6{y Komunalnydt,

5) zu)ne opony nale2y w€ ldasnym zakr66ie pzekazywac do Punktu Solektyl,vn€go Zbierania
Odpad&v Komunalnydr,

6) odpady hrdordane i rczti6r*owe nale2y ws nlasnym zakrEie pzekazywec do Punldu Seleldymego
Zieranie Odpadduy Kornunalnych,

7) cfiemikalh - nale2y we ndasnym zakr€sie prz6kazywa6 do Punktr Solekt),wnego Ztinrania
Odpad6w Komunalnych,

8) odpedy niekwalifikuiq€ siq do odpad6w rn€dycznych porstalych w gospodarstwie dorpwym
w wyniku prryimowanie produld6tr lecznicryrfi w brmie iniokqi i prowadzonis rnonibdngu poziomu
subetan{i we krwi, w Ezczog6lno6ci igiel i sfzytawek - nal€ty we rlbsnym zak rsie przeka4/ur8d do
Punktu Selektywnego Zbi€rania Odpd6yu Komunalnydr,

9) zrdyte tekstylia i odzie2 - nale2y we dasnyn zakresie pzekazy,vac do Punktu Selektywnego
Zbieranh Odpad6uv Komunalnycfi .

2. Bioodpady pocttodzSce z Eren6rv nierucfio.nogci zabudowanych budynkami wielolokalo!,vymi,
nalety przelczyrvac do Punldu SdeKywn€go Zrieranb Odpad6rv Komunalnycfi.

3. Uslala 6ie, 2e pozbyn enie mebli iinnycfi odpad6rv wielkogabarybwyd odbywac nie bedzie na
podstewie harmrDgEmu aporzedz(xtego pz€z pr.edsi?birQ z nastepujqcq czQddiwodcq:

1) dle nierucfiomosci zemieszkalych zabudowEnycfi hrdynkami miGzkalnymi j€dnorodzinnymi - 2 rary
w roku, po 1 razie na ke2de p6lrocze,

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

4. W pzypadku, gdy pozbycie sie odpad6w wymienionych w ust. 3 konieczne jest w terminach innych
nA ujQte w hermonogramie wy*ozu, u,la6ciciel nierucfiornodci dootarcza ie w€ lrtasnym z.laesi€ do
Punktu SoleKlvnego Zbierania Odpadoyv Ko.nunalnycfi.

S I L 1. NieczystoSci ciekle nale2y usrlwac ze zbiomik6w bezodplywotyych z czestotiwosciq
gwarantujqcq, 2e nie nast{ri wyplyw ze zbiomika, z h*@e vvynikajecy z iego przepelnienia, I tak2e
zani€czyszczenb powiezcfini ziemi i w6d gruntowych, Wy @ym ustala siQ minimalne czQstotliwo6c
w]rwozu 1 raz na 4 miqsqcs.

2. Pozbywanie siQ nieczystosci cieldych ze zbiomika b€zodpi^4ou,€go powinno nast?powac
z wykozystaniem prryEtooonranego do tego celu pojazdu asenizacyjnego.

Rozdzlal 6.
lnne u,ymaganla ruynikaJeco z mreur6dzkiego planu gospodaikl odpadami

Sf2. 1.W oparciu o wqewodzki dsn gospodarki odpadami bedq podeimowane dziahnia
zmiezajece do:



1) ograniczenia ilosci wytwazanych odpad6w,

2) zwiekszenia ilogci zbieranych selektywnie odpad6w niebezpiecznych wystepujQcych w strumieniu
odpad6,v komunalnych,

3) zwiekszenia poziomu odzysku papieru, rnetali, twozyw sztucznych oraz szkla,

4) zrvaQkszenia Swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w popzez edukacie ekologicznq.

2. Zelef€ sie, aby powstajqce na terenacfi nieruchomoSci zamieszkabj zabudowanei budynkami
mieszkalnymi iednorcdzinnymi bioodpady w pierwszei kolejnosci byly wykorzystywane gzez
mieszkanc6w we $rlasnym zakesie np. popzez kompostowanie w przydonronycrr kompostorvnikactl.

RoEdzlal 7.
Obowllt*l os6b utrzymurqcych zvlerzQte domom, majqoe na oelu ochronQ przed zegrotoniom

lub ucltAlwoccie dla ludzl oraz pzad zanlecry3zczeniorn tor€n6w przoznaczonych do wlp6lnego
urytku

S 13. Do obolviezk6{v os6b utrzymuiqcycfi aviezQta domowe nalety:

1) dbanie, aby zwiezeta nie stano ily zagro2enia lub uciq2liwodcidla otoczenia,

2) utrzymnvenie miejsc byto\ anie ai,ierzet w czyslodci i porzqdku,

3) natychmiestowe usuwani€ zanieczyszczen pozoGiawionycfi na terenacfi przeznaczonych do
u6p6lnego ua ku, przy czyrn, obolyiqlek ten nie dotyczy os6b niep€lnoGpraivnycft, korzyEtEhcyctt
z po.nocy ps6w asystujecycrr w rozumi€niu ustBwy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o r3habilitEcri
zawodowej i spolecaej orsz zetrudnianiu os6b nieg6lnooprawnycrt,

4) trryp.owadzanie aniezqt tylko pod Ateka osoby dorocbj ILD coby zdolnej do panovania nad nimi.
Psy muszq by6 p.orf,adzone na smyczy, a p6y ras unanydr za agrcsyvune dodaf(owo w kageicu,
z zastrz€teniem przepis6ry ustawy z 21 sierpnb 1997 r. o ocfimnie a i€,tz4 ot4,. Btaury z dnis
27 sisrpnia .l997 r. o rehatilitbqi za!rcdo$,sj i spolscznei oraz zatudnianiu 66b niepelnoepralvnych.

Ro8dzLl8.
Zas8dy utrzymf,anh ader4t go8podsrrldafi na tor€nach tryqczonych z Fodukql rolnlczel

5f4. 1. ariezda go8poda6kh nrogq bye ufzymt vane na t€renech qrfqgzonych z produkji
rotniczej pod nast?puiqqymi warunkami:

1)ilbz@ tq ufzyrlrywane ne ts€nie nierudrrno6ci w zegrodach, teron nierucfiorno6ci musi byd
zab€zpioczony w spG6b uniemotliwiajqcy opnszcz€ni€ gto plizeiz te aviezeta,

2) spelnianh wymog6y, sanitamydr, budorylanydl, ocfirony Srodowiska i odrrcny avierzqt okre6tcnycfr
odqbnymi przefrsami.

2. Ni€ nal€ty ufzyrnywac zwierzd goc@arskicfi na obczaracfi zahrdowanycfi budynkarni
wblob&alowymi, szk6l i pze&zloli, phcAiEk shdby zdrowh orez wsz€lkicfi ot ekt6ry Lc!^sczno6ci
publkznej.

3. Osoby utrzymuiace z.lyi6zeta go6podaBkio malq oboivi+ek usuuEnia odcfiod6yy aviezgqrch
pozostawionych w miejscach publienycfr.

RozdzlC 9.
Wymaganla dogczace ryyznaczanla obszar6w podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacll

I termln6rv ld pr:.prowa.Lanl8

5 f 5. 1. Oboiiazkowej &ratyzaqi podles4e ob6zary zahrdowane budynkami wielolokelwymi,
budynkami produkcyirrymi, handlourymi i uslugowymi, a tBkte tudynki daoarek o6wiato rycfi, utzQd6w
administracji r:qdowq i samoEedo,yei.

2. Deratyzaqe na terenie nieruchomosoi, o K6rycfr mowa lv ust. 1 przeprowad.' sie 2 razy w rcku:

1) #ratfraciQ rvbsennq w l ,i€hiu,

2) &ratyzsqe jesienfte w pardziomiku.

(l"1
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z dnia 18 stycznia 2021 r.
Zalwietdzorry przez .

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie szczeg6low€go sposobu i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wfascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w

Na podstawie art. 18ust.2pkt15, art.40 ust. 1iart.41 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (teksl iednolity Dz. U.22020t., poz.713 z p'2niejszymi zmianami), w zwiqzku
z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci iporzqdku w gminach, (tekst

lednolity Dz.U- 22020 t. poz. 1439 z po2niejszymi zmianami), po zasiegnigciu opinii Panstwowego
Powiatowego lnspektora Sanitamego w Rybniku,

Rada iriejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastQpuje :

Rozdzlal 1.
Spos6b i zakres Swiadczenia uslug

s1.
1. Ustala siQ, 2e w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, odbiera sie w ka2dej ilosci, bezposrednio z nieruchomosci, nastepujqce frakcje
odpad6w komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

4) twozywa sztuczne,

5) szklo,

6) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,

7) bioodpady - z zastrzezeniem S 2 ust. 3 i 4,

8) meble i inne odpady wielkogabaMowe,

9) 2uzel i popi6l,

2. Wasciciele nieruchomo6ci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi zostanq wyposazeni w worki do seleKywnego zbierania odpad6w komunalnych
wymienionych w ust. 1 pK 2{.

3. W przypadku kiedy na nieruchomoSci powstajq bimdpady oraz odpady 2u2la i popiolu, wtasciciel
nieruchomosci zobowi+any iest do wyposazenia nieruchomoSci w pojemnik ptzeznac2ony do zbierania
tej frakcji odpadu.

4. Pzedsiebiorca wykonujqcy usluge odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,
zobowiEzany iesl do nieodplatnego dostarczania work6w do selektywnego zbierania odpad6\ t
komunalnych, w ilosci odpowiadajqcej liczbie odebranych work6w z odpadami komunalnymi zebranymi
w sposob seleKywny z terenu nieruchomosci,

5. W pzypadku kiedy bedzie potrzebna wieksza niz okreslona w ust. 4 ilose workow do selektywnego
zbierania odpad6w komunalnych, wtasciciel nieruchomosci zamieszkalej bedzie m6gl odebrac je
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych, zwanym dalej "PSZOK'.
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6. Odpady powstale na terenie nieruchomosci posegregowane w sposob niezgodny z zasadami
okreslonymi w Regulaminie utrzymania czystosci i pozadku w gminie i miescie Czen/vionka-Leszczyny,
bedq traktowane i odbierane.iako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Rozdzial2.
CzQstotliwo66 odbierania odpad6w komunalnych od rttafcicieli nieruchomoSci

s2.
1. Okresla sie nastQpujqcq cz?stotliwosC Swiadczenia uslug odbierania odpad6w komunalnych dla

nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami mieszkalnymirednorodzinnymi:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady - w okresie od kwietnia do
pa2dziernika 1 raz na 2 tygodnie, w pozostalych miesiqcach I raz w miesiecu,

2) odpady zbierane w spos6b selektywny za wyietkiem bioodpad6w:

- zuzel i popiol w okresie od pazdziemika do kwietnia - I raz w miesiqcu,

- papier, metale, twozywa sztuczne, gzklo, odpady opakowaniowe wielomalerialowe - 1 raz
w miesiqcu.

2. Okresla siq nastepuiqcq czQstotliwosC Swiadczenia ustug odbierania odpadow komunalnych dla
nieruchomosci zamieszkalych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

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

2) odpady zbierane w spos6b selektywny takie iak:

- bioodpady w okresie od kwietnia do pa2dzienika - ? razy w tygodniu, a w pozostavch miesiecach
1 raz w tygodniu,

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

- papier, metale, twozywa sauczne, szklo, odpady opakolvaniowe wielomateriatowe - 1 Gz na
2 tygodnie.

3. Odbieranie bioodpad6w z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi odbywae sie bQdzie zgodnie z czQstotliwosciq okreslonq w S 2 ust. 1 pK 'l w ilosci
maksymalnie 2 poiemnikow, natomiast z nieruchomoSci, kt6rych t/vlasciciele kompostuiq bioodpady
w ilosci 1 poiemnika.

4. Bioodpady wytwozone w ilosci wigkszej ni2 wskazana w ust. 3, wlasciciel nieruchomosci mo2e we
wlasnym zakresie dostarczyC do Punktu SeleKywnego Zbierania OdPadOw Komunalnych.

5. Dopuszcza sie mo2liwose pozbywania siQ odpad6w wymienionych w ust. I pkt 2 z mniejszq
czqstotliwosciq w zale2no6ci od stopnia zapelnienia worka/poiemnika.

6. Okresla siq nastqpuiqcq czgstotliwosc swiadczenia ustug odbierania odpadow komunalnych
z teren6w nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuia mieszkancy, a powstaje odpady komunalne:

1 ) dla ogrod6w dzialkowych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ibioodpady w okesie od kwietnia do
pazdziemika - 1 raz w tygodniu, a w pozostalych miesiqcach - 1 raz w miesiqql,

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

2) dla targowisk:

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

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

3) dla cmentarzy:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziei ni? 1rc2 na 2 tygodnie i nie
czesciel niz 1 raz w tygodniu,

b) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomaterialowe - nie zadziei!
niz 'l rcz na 2 tygodnie,
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4) dla pozostalych nieruchomosci - niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne i odpady zbierane
w spos6b selektywny - 1 raz w miesiqcu,

5) dla pojemnikow (koszy ulicznych) na terenach pzeznaczonych do uzytku publicznego oraz na
drogach publicznych - I raz w tygodniu,

7. Ustala siQ nastQpuiacq czQstotliwose odbierania mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych:

1)z terenu nieruchomosci zamieszkatei zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi -
2 razy w roku, po 1 razie na kazde potrocze,

2) z terenu nieruchomosci zamieszkalej zabudowanei budynkami wielolokalowymi - 1 raz w miesiqcu.

8. Ustala siQ, 2e odbieranie mebli iinnych odpad6w wielkogabarytowych z teren6w nieruchomosci
niezamieszkatych, na kt6rych po/vstaja odpady komunalne odbywac sie bedzie popzez dostarczenie we
wlasnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

s3.
Na pisemny wniosek wlasciciela nieruchomo6ci lub zatzqdcy nieruchomosci, dopuszcza siQ

mozliwosc zwiQkszenia czgstotliwosci odbierania odpad6w komunalnych, wylqcznie z:

1 ) nieruchomosci zabudowanych budynkami wielolokalowymi,

2) nieruchomosci, na ktorych znajdujq siQ obiekty uzytecznosci publicznej lub wykorzystywanyct na
prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej.

Rozdzial 3.
Spos6b Swiadczenia uslug przez punkt selektywnego zbierania odpad6w komunalnych

s4.
1,W Punkcie SeleK),vnego zbierania Odpad6w Komunalnydl, b€dq przyimo\flane nastepuiqce

frakcje odpad6w:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szklo,

5) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,

6) bioodpady,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady n iebezpieczne,

9) pzeterminowane leki i chemikalia,

10) odpady niekwalifikujqce siQ do odpad6w medycznych powstale w gosPodarstwie domowym
w wyniku przyrmowania produKow leczniczych w formie iniekqi i prowadzenia monitoringu poziomu

sub$anqi we krwi, w szczeg6lno6ci igly i stzykawki,

I 1) zuzyte baterie i akumulatory,

12) zuady sprzQl elektryczny i elektroniczny,

13)zuade opony,

14) odpady budowlane i rozbiorkowe,

15) tekstylia i odziez.

2. Odpady, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 13 przyjmowane sq w ramach oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w ilosci do 4 sauk na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkale.i zabudowanei budynkami mieszkalnymi iednorcdzinnymi,

2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomosci zabudoiranej budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomosci niezamieszkalej.
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3. Odpady, o ktorych mowa w ust. 1 pK 14 pzyimowane sq w ramach op+aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w ilosci do 'l tony na rok:

1) z nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami mievkalnymi jednorodzinnymi,

2) z lokalu mieszkalnego na nieruchomcici zabudowane, budynkami wielolokalowymi,

3) z nieruchomosci niezamieszkaler.

4. Transport odpadow do PunKu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych mieszkafrcy
zapewniajq we wlasnym zakesie i na wtasny kosa.

5. PSZOK znaiduje sie w Czen/vionce-Leszeynacn, w dzielnicy Leszczyny, przy ul. Polnej
6 i Swiadczy uslugi:

1)od poniedzialku do piqtku w godzinach od 9@ do l7@,

2) w soboty od godziny 9m do 13@, z wyjqtkiem Swiqt i dni ustawowo wolnych od pracy.

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

gospodarowa'ria odpadami komunalnymi pzekazywane bQdq do instalacji pzetwazania odpado'v
komunalnych w celu przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, popzez ich sortowanie lub
kompostowanie. Odpady nienadajqce siq do odzysku, wtym do recyklingu, bedq unieszkodliwiane
zgodnie z obowiqzu.lqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdzial .t.
Tryb i spos6b zglaszania nieudasciwego Swiadczenia uslug

s6.
1. W przypadku nieudasciwego Swiadczenia ustug przez pzedsiQbiorc9 odbiera.iAcego odpady od

wtascicieli nieruchomosci lub pzez prowadzqoego PunK Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych, wlasciciel nieruchomosci powinien zglosic informaqe o nieprawidlowosciach niezw{ocznie,
nie p62niej jednak ni2 w ciagu trzech dni roboczych od dnia zdatzenia, bQdacego podstawe zgloszenia.

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

1) telefonicznie,

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

3) za posredniclwem poczty eleKronicznej na adres - go@czerwionka-leszczyny.com.pl.

3. Dokonuiqc zgloszenia, o kt6rym mowa w ust. 2 nale2y poda6 co najmniei:

'l 
) dane osoby zglaszajqcej zdarzenie,

2) opis, mieisce i datq zdarzenaa.

4. W pzypadku zgloszen nadanych za posredniclwem podmiotu Swiadczqcego usfugi pocztowe

o zachowaniu terminu, o kt6rym mowa w ust. 1 decydu.ie data stempla pocaowego.

5. Zgtoszenia nie spetniajqce wymagai okreslonych w ust. 2 i 3 oraz wniesione po terminie, o kt6rym
mowa w ust. 1 zostana pozostawione bez rozpoznania, z zastzezeniem powszechnie obowiqzuiqcego
prawa.

s7.
wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miaslia Czerwionka-Leszczyny

s8.
Traci moc uchwala Nr Vllu't13/15 Rady Miejskie,i zdnia 8 maia 2015r. w sprawie szczeg6lowego

sposobu izakresu gwiadczenia usfug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od vdaScicieli
nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w (Oz. Vtz. Woj Slqskiego z2o15 t-
poz. 28c4 z g,2nietlszymi zmianami).
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ss.
14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku UzedowymUchwala wchodzi w 2ycie po uptywie

Wojewodztwa SlAskiego.
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