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Piekary Sictskle
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Zarzildzenie Nr ~~9.~..
2020
Prezydenta Miasta Piekary Slilskie
z dnia

!~.marca

2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie Regulaminu utrzymania
czystosci i porzildku na terenie Gminy Piekary Slilskie

Na podstawie: art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzle gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z pozn, zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzlatalnoscl pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z pozn, zm.) oraz Uchwaty Nr 111131/10
Rady Miasta Piekary $I~skie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczeg6towego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzlalalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie projekt6w akt6w prawa
miejscowego Miasta Piekary $I~skie w dziedzinach dotyczacych dziatalnoscl statutowej tych
organizacji
'

zaraadzam, co nastepu]e:

§1
Przeprowadzic konsultacje projektu uchwaty w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy Piekary $I~skie.
§2
Opublikowac tresc projektu uchwaty:
1) na stronie internetowej Urzedu Miasta Piekary $I~skie www.piekary.pl.
2) w Biuletynie Informacji Publicznej (zakladka; konsultacje spoleczne) www.bip.piekary.pl.
3) na tablicy ogloszel'i Urzedu Miasta Piekary $I~skie (siedziba urzedu ul. Bytomska 84).

§3
1. Uczestnikami konsultacji sa organizacje pozarzadowe i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzlalalnoscl pozytku publicznego i 0 wolontariacie, kt6re
prowadza swoja dzlalalnosc statutowa na terenie miasta Piekary $I~skie lub dziataj~ na rzecz jego
mieszkal'ic6w.
2. Konsultacje polegac beda na przekazywaniu opinii i wniosk6w dotyczacych projektu uchwaty
przez uczestnik6w, w co najmniej jeden ze wskazanych sposob6w, tj.:
1) na poczte elektroniczna urzedu Miasta Piekary $I~skie (bezydek@piekarv.pl),
2) listownie na adres Urzedu Miasta Piekary $I~skie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary $I~skie)
z adnotacja na kopercie .Konsultacjs projektu uchwaty w sprawie Regulaminu utrzymania
czystoscl i porzadku na terenie Gminy Piekary $I~skie".
3) osoblscie u Naczelnika Wydziatu Ochrony $rodowiska, Gospodarki, Odpadami i Rolnictwa
Urzedu Miasta Piekary $I~skie (pok. nr 101 w budynku Urzedu Miasta Piekary $I~skie
ul. Bytomska 92)
3. Konsultacje projektu uchwaty odbywac sie beda w terminie od
marca 2020r. do ~.:I...
marca 2020r.

.1~
..

§4
Projekt uchwaly stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

OS• .lY-~JjJ

5
Wykonanie zarzadzenia powierzam Naczelnik wi Wydziafu Ochrony Srodowiska, Gospodarki
Odpadami i Rolnictwa Urzedu Miasta Piekary Slet kie.

6
Nadz6r nad wykonaniem niniejszego zarzadzenla owierza si~ Prezydentowi Miasta Piekary Slqskie.

7
Zarzadzenie wchodzi w zycle z dniem podpisania.

/

Rozdzielnik:
1. Wydziat Ochrony $rodowiska, Rolnictwa i Gospodarki
2. Wydziat Organizacyjny
SPOrzlldzil: Bernard Zydek

Za~ctcznik Nr 1 do Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Piekary Sictskie
nr ORo J!)p$.?: 1.9:'1
2020

Druknr

z dnia .. A.~

fr1.4:?C4

2020r.

UCHWALANR
..
RADY MIAST A PIEKARY SLJ\SKlE
z dnia

2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Piekary Sillskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. art. 40 ust. I, art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z pain. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 20 I0 z pain zm.), po zasiegnieciu opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji spolecznych
Rada Miasta Piekary Sillskie
uchwala:
Regulamin utrzymania

czystosci i porzadku na terenie Gminy Piekary Sillskie
Rozdzial1.
Postanowienia ogotne

§ 1. Regulamin ustala szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Piekary Slaskie.
§ 2. llekroc w Regulaminie jest mowa

0:

I) ustawie - rozumie sie przez to ustawe z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z pozn, zm.),

0

utrzymaniu czystosci i porzadku

2) wlascieielach nieruchomosci - rozumie sie przez to osoby wskazane wart. 2 ust. I pkt 4 oraz podmioty
wskazane wart. 2 ust. 2a. ust. 3. ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.• poz. 20 I0 z pain. zm.),
3) miejscu zamieszkania - rozumie sie przez to miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z pain. zm.),
4) wytworey odpadew - rozumie sie przez to pomioty wskazane wart. 3 ust. I pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pozn. zm.),
5) odpadach komunalnych - rozumie sie przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pain. zm.),
6) odpadach wielkogabarytowych - rozumie sie przez to jeden ze strumieni odpadow komunalnych,
charakteryzujacy sie tym, ze jego skladniki, ze wzgledu na swoje rozmiary i maser nie rnoga bye umieszczone
w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych (np. stare meble, wozki dzieciece,
materace, ceramika sanitama, drzwi, itp.); do odpadow wielkogabarytowych nie zalicza sie gruzu,
7) nleczystosciach cieklych - rozumie sie przez to scieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,
8) stacjach zlewnych - rozumie sic:przez to instalacje i urzadzenia okreslone wart. 2 ust. I pkt 3 ustawy,
9) zbiornikach bezodplywowych - rozumie sie przez to zbiorniki okreslone wart. 2 ust. I pkt 5 ustawy,
10) jednostce wywozowej - rozumie sie przez to przedsiebiorce posiadajacego wpis do rejestru dzialalnosci
regulowanej w zakresie wykonywania uslug oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci
cieklych,
II) zbieraniu odpadow - rozumie sie przez to dzialanie okreslone wart. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pozn, zm.),
12) selektywnym zbieraniu - rozumie sie przez to dzialanie zdefiniowane wart. 3 ust. ) pkt 24 ustawy z dnia
)4 grudnia 2012 r. oodpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 70 I z pain. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
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Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szc egolowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpad6w
(Dz, U. z 2019 r. poz. 2028),

13) pojemniku na odpady komunalne - rozumie sie rzez to urzadzenie do gromadzenia odpad6w komunalnych
wyposazone w szczelna pokrywe zapobiegajaca
wiewaniu odpad6w, z wylaczeniem koszy ulicznych na
odpady komunalne,
14) koszu ulicznym na odpady komunalne - roz mie sie przez to pojemnik do gromadzenia odpad6w
komunalnych przeznaczony na wrzucanie tam spora ycznie i w niewielkich ilosciach drobnych odpad6w przez
przechodni6w; kosze ustawione sa w wybranych iejscach publicznych, charakteryzujacych sie znacznym
natezeniem ruchu pieszego,
15) chodniku - rozumie sie przez to chodnik w rozumi niu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy,
16) bioodpadach - rozumie sie przez to odpady okre lone wart. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pozn,
.),
17) odpadach zielonych - rozumie sie przez to odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z 'zn. zm.),
18) odpadach niebezpiecznych - rozumie sie przez 0 odpady w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p zn. zm.),
19) odpadach
i rozbi6rek,

budowlanych

i rozbi6rkowych - ro umie sie przez to odpady pochodzace z remont6w

20) obiektach sluzacych do uzytku publicznego - roz mie sie przez to obiekty, w kt6rych wykonuje sie zadania
o charakterze uzytecznosci publicznej, w szczeg61n sci urzedy organ6w administracji publicznej, jednostki
ochrony zdrowia, pomocy spolecznej, plac6wki oswi towe, instytucje kultury,
21) zwierzetach domowych - rozumie sie przez to zwi zeta w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 ochronie zwierzat (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z pozn. zm.),
22) zwierzetach gospodarskich - rozumie sie przez to zwierzeta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. oorganizacji hodowli i ozrodzie zwierzat gospodarskich (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2132 z pozn. zm.),
23) zwierzetach bezdomnych - rozumie sie przez to wierzeta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzat (t.j. Dz. . z 2019 r., poz. 122 z pozn. zm.),
24) PSZOK - rozumie sie przez to stacjonamy p nkt selektywnego zbierania odpad6w komunalnych
w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, zlokalizowan na terenie Gminy,
25) zabudowie jednorodzinnej - rozumie sie przez to zabudowe, 0 ktorej mowa w § 3 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2 19 r., poz. 1065),
26) zabudowie wielorodzinnej - rozumie sie przez to z budowe, na ktora skladaja sie budynki wielorodzinne, tj.
takie, ktore nie spelniaja definicji budynku jednorod innego okreslonej w § 3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1 65).
Rozdz a12.
Wymagania w zakresie utrzymania czystoscl i porzadk na terenie nieruchomosci i na terenach sluzacych do
uzytku pu licznego
§ 3. 1. Za utrzymanie czystosci i porzadku na terenac
terenach Skarbu Panstwa, ktorymi z mocy odrebnych
odpowiada Gmina Piekary Slaskie albo jednostki organi
osobom powierzono wladanie terenem nieruchornosci w 0

bedacych wlasnoscia Gminy Piekary Slaskie oraz na
przepisow wlada Prezydent Miasta Piekary Slaskie,
cyjne badz osoby trzecie, jezeli tym jednostkom lub
rciu 0 wlasciwa ustawe lub umowe cywilnoprawna.

2. Gmina Piekary Slaskie odpowiada za utrzymanie c ystosci i porzadku w pasie drag publicznych objetych
zarzadem drog publicznych w rozumieniu przepisow usta y z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z poin. zm.).
§ 4. 1. Wlasciciele nieruchomosci zapewniaj'l utrzyman e czystosci i porz'ldku w szczegalnosci poprzez:
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I) zbieranie odpad6w komunalnych stalych oraz odprowadzenie
okreslonymi w niniejszym Regulaminie,

nieczystosci

cieklych,

zgodnie

z zasadami

2) wyposazenie nieruchomosci w dostateczna liczbe pojemnik6w (work6w) sluzacych do gromadzenia odpad6w
komunalnych (niesegregowanych
zmieszanych
odpad6w oraz odpad6w zbieranych selektywnie)
oraz
utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym,
3) wyznaczenie miejsca na lokalizacje
i uzytkownikow dr6g,

pojemnik6w

na odpady, nie stwarzajacego

niedogodnosci

dla sasiadow

4) wystawienie najp6iniej do godziny 6 rano w dniu odbioru przed posesje pojemnik6w lub work6w na odpady
komunalne w miejscu zapewniajacyrn podmiotowi odbierajacernu odpady komunalne bezposredni dostep do
nich oraz niestwarzajacyrn niedogodnosci dla sasiadow i uzytkownikow drog i chodnikow; w szczegolnych
przypadkach miejsce wystawienia pojemnik6w nalezy ustalic z podmiotem odbierajacym odpady komunalne,
5) otwarcie niedostepnego miejsca
najpozniej do godziny 6 rano,
6) dbanie

0

nieprzepelnianie

gromadzenia

odpad6w

(altanki

smietnikowej)

w dniu odbioru

odpad6w

pojemnikow i kontener6w,

7) dbanie 0 czystosc i porzadek wokol pojemnikow
i powstawania zagrozenia stanu sanitarnego.

oraz niedopuszczanie

do zalegania

odpadow

na ziemi

2. Wlasciciele nieruchomosci, na kt6rych znajduja sie tereny lub obiekty sluzace do uzytku publicznego, rnaja
obowiazek uprzatania blota, sniegu, lodu oraz innych zanieczyszczen z czesci nieruchomosci sluzacych do uzytku
publicznego oraz ustawienia na tych terenach pojemnik6w na odpady i systematycznego ich oprozniania z taka
czestotliwoscia, aby nie dopuszczac do ich przepelnienia.
3. Obowiazki wlasciciela nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana jest droga publiczna w zakresie: odsniezania,
usuwania sliskosci oraz utrzymania czystosci, okreslaja przepisy ustawy 0 drogach publicznych.
4. Wlasciciele
komunalnych:

nieruchomosci

zobowiazani

sa do selektywnego

zbierania

nastepujacych

rodzajow odpadow

I) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szklo,
5) odpady opakowaniowe

wielomaterialowe,

6) bioodpady z podzialern na:
a) frakcje kuchenna (B10-kuchenne),
b) odpady zielone, 0 ktorych mowa w § 2 pkt 17 niniejszego Regulaminu, takie jak: trawa, liscie, pozostalosci
roslin, ziemia do kwiatk6w, rozdrobnione galezie (BIO-zielone),
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) inne nit niebezpieczne

odpady budowlane i rozbiorkowestanowiace

odpady komunalne,

9) zuzyte opony,
10) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.
II) zuzyte baterie i akum ulatory,
12) przeterminowane

leki i chernikalia,

13) popioly pochodzllce z palenisk w gospodarstwach

domowych,

14) odpady niebezpieczne,
15) odpady nieklasyflkujllce sier do odpadow medycznych, powstale w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczegolnosci igiel i strzykawek.
/ . .--

.'''
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5.0dpady
wyszczegolnione
w ust. 4 nalezy wydz elac z powstajacych
z nieruchomosci zamieszkalych sa odbierane przez PSZ K.
6. Zuzyte baterie mozna wrzucac do oznako
rozmieszczonych na terenie Gminy Piekary Slaskie.

anych

odpadow

pojemnik6w

zmieszanych.

przeznaczonych

na

Odpady
te

te

odpady

7. lone niz niebezpieczne odpady budowlane i roz iorkowe, stanowiace odpady komunalne z nieruchomosci
zamieszkalych, nalezy przekazywac do PSZOK lub zlec podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne odplatny

c

odbi6r z nieruchornosci. Zasady przekazania i zlecania

0

bioru gruzu okreslaja odrebne uchwaly.

8. Zbiorka zuzytego sprzetu elektrycznego i elekt onicznego od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych
bedzie realizowana przez mobilny punkt zbierania s rzetu elektrycznego i elektronicznego w poszczegolnych
dzielnicach Gminy raz na kwartal - wedlug harmonogra u zamieszczonego na stronie SIP Urzedu Miasta Piekary
Slaskie. Duzy sprzet elektroniczny i elektroniczny (np. pralki, lodowki, itp.) bedzie odbierany w wyznaczonych
terminach bezposrednio sprzed nieruchomosci, po u rzednim telefonicznym lub mailowym zgloszeniu do
podmiotu odbierajacego odpady. Zuzyty sprzet elektryc ny i elektroniczny mozna przekazac rowniez podmiotom
wskazanym wart. 37 i 40 ustawy z dnia II wrzesnia 2 15 r. 0 zuzytyrn sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(t.j. z 2019 r., poz. 1895 z pozn. zm.).
9. Zbiorka mebli i innych odpad6w wielkogabarytow ch od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych:
a) w zabudowie jednorodzinnej - bedzie realizowana
kwartal - wedlug harmonogramu zamieszczonego
telefonicznym lub mailowym zgloszeniu podmiotow
poprzedzajacego odbi6r odpad6w. Meble i inne odpad
przewidzianym harmonogramem na chodniku lub ulic

poszczegolnych dzielnicach Gminy, co najmniej raz na
na stronie SIP Urzedu Miasta Piekary Slaskie i po
odbierajacemu odpady komunalne do godziny 14 dnia
wielkogabarytowe powinny bye wystawione w terminie
przed wejsciem na teren nieruchornosci,

b) w zabudowie wielorodzinnej - bedzie realizowana eden raz w tygodniu, po telefonicznym lub mailowym
zgloszeniu przez wlasciciela nieruchomosci (zarzad y) podmiotowi odbierajacemu odpady komunalne do
godziny 14 dnia poprzedzajacego odbior odpad6w. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny bye
wystawione w miejscu wyznaczonym do tego celu prz zarzadce,
10. Zbi6rka popiolow pochodzacych z palenisk w gos
listopada do kwietnia, zgodnie z harmonogramem zamie
Poza tym okresem odbi6r popiolow z palenisk w gospoda
lub mailowym zgloszeniu przez wlasciciela nieruchomosc

odarstwach domowych odbywac sie bedzie w okresie od
zczonym na stronie SIP Urzedu Miasta Piekary Slaskie.
stwach domowych odbywac sie bedzie po telefonicznym
podmiotowi odbieraj~cemu odpady komunalne.

II. Odpady wskazane w ust. 4 pkt 9, 14 i 15 powy' j, kt6re powstaly w gospodarstwie domowym, nalezy
indywidualnie dostarczye wlasnym transportem do PSZO .
12. Kompostowanie bioodpad6w powinno bye re lizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomosci,
odpowiednio zorganizowanym miejscu lub ur~dzeniu, k 're umozliwia tlenowy rozklad substancji organicznych,
w spos6b niepowoduj~cy uciClZliwoscidla wlascicieli nier chomosci s~siednich.
§ 5. Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami moze odbywae siy na terenie nieruchomosci wyl~cznie
w miejscach wyznaczonych przez wlasciciela nieruchomo' ci, pod warunkiem, ze powstaj~ce scieki odprowadzane
s~ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w spos6b um 'liwiaj'lcy ich usuniycie zgodnie z przepisami ustawy.
§ 6. 1. W granicach administracyjnych Gminy Piekary 'I~skie zabrania siy:
I) mycia pojazd6w samochodowych przy zbiornikach
itp.,

odnych, na terenach rekreacyjnych, skwerach, parkach,

2) napraw samochod6w, motocykli, motorower6w na ch dnikach, ci'lgach pieszo - jezdnych, parkingach, placach
publicznych, z wyj~tkiem sytuacji awaryjnych,
3) indywidualnego opr6zniania zbiornik6w bezodplywow ch przez wlascicieli nieruchomosci,
4) skladowania wszelkich odpad6w w miejscach do tego ieprzeznaczonych,
5) skladowania odpad6w komunalnych z lokali hand owych, lokali gastronomicznych,
uslugowych i mieszkalnych w koszach ulicznych na od ady komunalne,

targowisk, lokali

6) wyrzucania odpad6w komunalnych na teren innej nie uchomosci lub do pojemnik6w byd~cych w posiadaniu
innego wlaSciciela,
7) spalania odpad6w w pojemnikach na odpady komunaln ,
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8) odprowadzania nieczystosci cieklych do row6w otwartych,
pompowania ich na pola, laki, itp.
2. Zakazuje sie wprowadzania
I) do gruntu na nieruchomosci

nieczystosci

zbiornik6w

wodnych,

kanalizacji

deszczowej

oraz

cieklych:

wlasnej lub poza nil},

2) do urzadzen sluzacych odprowadzaniu w6d opadowych i roztopowych do istniejacych
i odwadniajacych, a takze do row6w specjalnie w tym celu budowanych.

row6w melioracyjnych

3. Kazda nieruchomosc,
kt6rej uzytkowanie
powoduje powstawanie
sciekow, powinna bye zaopatrzona
w instalacje odprowadzajaca te scieki do istniejacej sieci kanalizacyjnej; dopuszcza sie wyposazenie nieruchomosci
w przydomowa oczyszczalnie sciekow bytowych lub zbiornik bezodplywowy nieczystosci cieklych w przypadkach
okreslonych wart. 5 ust. I pkt 2 ustawy.
4. Wlasciciele nieruchornosci posiadajacych zbiorniki bezodplywowe lub przydomowe
zobowiazani S,! do zglaszania ich do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Grnine.

oczyszczalnie

sciekow

Rozdzial3.
Rodzaje i minimalna pojemnose pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych na
terenie nleruchomosci oraz na drogach publicznych, a taki:e wymagania dotyczace warunkow ich
rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym
§ 7. I. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne podlegajace obowiazkowemu wywozowi nalezy
gromadzic w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne. Pojemniki powinny spelniac wymagania Polskich
Norm, posiadac certyfikat "CE" oraz zapewniac bezpieczne i dlugotrwale uzytkowanie, w tym mechaniczne
oproznianie przez podmiot odbierajacy odpady komunalne. Jezeli nagromadzenie odpad6w wynika
z nieterminowego odbioru przez przedsiebiorce odbierajacego odpady, rna on obowiazek odebrac rowniez odpady
zgromadzone wokol pojemnika.
2. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych powinny bye stosowane:
I) pojemniki

0

pojernnosciach: 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I,

2) kontenery

0

pojemnosci: 5 i 7 m',

3) pojemniki podziemne i polpodziemne.
3. Do gromadzenia odpad6w komunalnych stalych na drogach publicznych sluza kosze uliczne na odpady
komunalne 0 pojemnosci minimalnej 40 litr6w, ustawione wzdluz ciagow handlowych, na przystankach
komunikacji publicznej i w miejscach wzrnozonego ruchu pieszych.
4. Dla potrzeb selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych, 0 kt6rych mowa w § 4 ust. 4 pkt 1-5 niniejszego
Regulaminu stosuje sie pojemniki lub worki, w porozumieniu z podmiotem odbierajacym odpady komunalne.
Spos6b i warunki prowadzenia selektywnej zbi6rki zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w.
Stosowane pojemniki powinny spelniac wymagania Polskich Norm, posiadac certyfikat "CE" oraz zapewniac
bezpieczne i dlugotrwale uzytkowanie, w tym mechaniczne oproznianie przez podmiot odbierajacy odpady
komunalne. Dopuszcza sie rowniez stosowanie pojemnik6w podziemnych i polpodziemnych w odpowiedniej
kolorystyce.
5. Dla potrzeb selektywnej zbi6rki odpad6w 0 ktorych mowa w §4 ust. 4 pkt 6a niniejszego Regulaminu stosuje
sie pojemniki. Sposob i warunki prowadzenia selektywnej zbi6rki zostaly okreSlone w Rozporzl}dzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg610wego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpad6w. Stosowane pojemniki powinny spelniae wymagania Polskich Norm, posiadae certyfikat "CE"
oraz zapewniae bezpieczne i dlugotrwale uzytkowanie, w tym mechaniczne opr6znianie przez podmiot odbierajl}cy
odpady komunalne. Dopuszcza siy r6wniez stosowanie pojemnik6w podziemnych i p61podziemnych
w odpowiedniej kolorystyce. Do pojemnik6w na odpady, 0 kt6rych mowa w §4 ust. 4 pkt 6a zakazuje siy
wrzucania opakowan foliowych oraz innych zanieczyszczen. Do zbierania ww. frakcji odpad6w i umieszczania ich
w pojemniku dopuszcza siy stosowanie work6w biodegradowalnych posiadajl}cych stosowne certyfikaty.
6. Odpady zielone, 0 kt6rych mowa w §4 ust. 4 pkt 6b niniejszego Regulaminu, takie jak: trawa, Iiscie,
pozostalosci roslin, ziemia do kwiatk6w, rozdrobnione galyzie naleZy zbierae odryb~ie od innych bioodpad6w frakcji kuchennej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzl}dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczeg610wego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w tj.:
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- w workach z logo podmiotu odbierajacego

odpady k munalne

0

pojernnosci do 1201,

- w workach brazowych, szczelnych i 0 odpowiednie grubosci (zakupionych samodzielnie przez mieszkanca),
umozliwiajacych identyfikacje wnetrza, 0 pojemnosc do 1201,
- w pojemnikach spelniajacych wymagania Polskich orm, posiadajacych certyfikat "CE" oraz zapewniajacych
bezpieczne i dlugotrwale uzytkowanie, w tym mec aniczne oproznianie przez podmiot odbierajacy odpady
komunalne,
- w kontenerach - w porozumieniu z podmiotem odbier [acyrn odpady komunalne.
7. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanyc ) odpadow komunalnych z ogrodkow dzialkowych nalezy
stosowac pojemniki 0 pojernnosciach: 1100 I, konten ry 0 pojemnosci 7 m 31ub inne pojemniki 0 pojemnosci
ustalonej z podmiotem odbierajacym odpady komunalne
8. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanyc ) odpadow komunalnych z lokali handlowych i punktow
handlowych wolnostojacych nalezy stosowac pojernniki 0 pojernnosci 1101, 120 I, 240 I, 1100 I, kontenery
o pojemnosci 7 m 31ub inne pojemniki 0 pojemnosci ust lonej z podmiotem odbierajacyrn odpady komunalne.
9. Szczelne zbiorniki bezodplywowe nieczystosci cieklych lub oczyszczalnie przydornowe powinny bye
zlokalizowane w miejscu umozliwiajacym dojazd p iazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu
oprozniania,
10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinn bye zbierane w specjalnie do tego celu dostosowanych
kontenerach lub w wydzielonym miejscu na terenie nieruchornosci, w sposob nieutrudniajacy korzystania
z nieruchomosci.
II. Inne niz niebezpieczne odpady budowlane i rozbi rkowe stanowiace odpady komunalne:
1) nalezy zbierac w odpowiednich kontenerach lub wor ach typu big-bag.
2) nalezy przekazywac we wlasnym zakresie do SZOK (z nieruchomosci zamieszkalych) lub odbior
i zagospodarowanie zlecic podmiotowi odbierajace u odpady komunalne. Zakres tej uslugi oraz warunki
platnosci reguluje odrebna uchwala.
12. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumien a odpadow komunalnych pochodzace z nieruchomosci
zamieszkalych nalezy przekazywac do PSZOK.
13. Przeterminowane leki (z nieruchomosci zamiesz alych) nalezy przekazywac do PSZOK lub do punktow
zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Piekary Slaskie. Wykaz aptek przyjmujacych
przeterminowane leki znajduje sie na stronie BIP Urzedu iasta Piekary Slaskie,
14. Pojemniki sluzace do zbierania odpadow komun Inych powinny posiadac trwale oznaczenie pozwalajace
na zidentyfikowanie ich wlasciciela. Punkty gromadze ia odpadow w zabudowie wielorodzinnej (np. altanki
srnietnikowe, pojemniki podziemne i polpodziemne) po inny umozliwiac identyfikacje nieruchornosci, do ktorej
naleza mieszkancy z nich korzystajacy.
15. Do zbierania innych niz niebezpieczne odpado budowlanych i rozbiorkowych stanowiqcych odpady
komunalne z nieruchomosci zamieszkalych nalezy st sowae kontenery 0 pojemnosci od 3 do 7 m 3, tzw.
gruzowniki lub worki typu big-bag z logo podmiotu odbie aj'lcego odpady komunalne.
16. W szczegolnych przypadkach zezwala si~ na spolne korzystanie przez wlascicieli nieruchomosci
s'lSiednich zjednego lub kilku pojemnikow na odpady k munalne, za zgodll wlasciciela pojemnika (stanowiska
kontenerowego) oraz w porozumieniu z podmiotem odbier jqcym odpady komunalne.
17. Popioly pochodzllce z palenisk w gospodarst ach domowych nalezy zbierae w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach lub workach oznaczonych log podmiotu odbierajllcego odpady komunalne.
§ 8. 1. Zabrania si~ gromadzenia odpadow medyc ych lub weterynaryjnych powstajllcych na terenie
nieruchomosci w wyniku prowadzonej dzialalnosci
zakresie uslug medycznych lub weterynaryjnych
w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne. Szczegolowe zasady post~powania z tymi odpadami
okreslajq przepisy odr~bne.
2. Zabrania si~ gromadzenia w pojemnikach na odpa y komunalne: sniegu, lodu, gorllcego popiolu i zuzla,
gruzu budowlanego, szlamow, fekalii, substancji zrqcych i ybuchowych, a takze odpadow innych nii: komunalne.
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§ 9. I. Przyjmujac miesieczny cykl usuwania odpad6w, minimalne norrnatywy objetosciowe niesegregowanych
(zmieszanych) odpad6w komunalnych wynosza:

I) w odniesieniu do budynk6w mieszkalnych na jednego mieszkanca powinno przypadac co najmniej
110 I pojemnosci pojemnika, przy czym na kazdej nieruchomosci zlokalizowany powinien bye co najmniej
I pojemnik 0 pojemnosci 110 Ilub wiekszej,
2) w odniesieniu do nieruchornosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez czesc roku (ogrody dzialkowe), zlokalizowany powinien bye co najmniej jeden pojemnik
o pojemnosci 1100 I,
3) w odniesieniu do szkol wszelkiego typu na kazdego ucznia (studenta) i pracownika powinno przypadae co
najmniej 11 1pojemnosci pojernnika,
4) w odniesieniu do zlobkow i przedszkoli na kazde dziecko i pracownika powinno przypadac 11 I pojemnosci
pojemnika,
5) w odniesieniu do lokali handlowych na kazdego pracownika powinno przypadac co najmniej 55 I pojemnosci
pojemnika, przy czym kazdy lokal handlowy wyposazony powinien bye w co najmniej 1 pojemnik
o pojemnosci 110 I lub wiekszej,
6) w odniesieniu do punkt6w handlowych poza lokalem na kazdego pracownika powinno przypadac co najmniej
55 1 pojernnosci pojemnika, przy czym kazdy lokal handlowy powinien bye wyposazony w co najmniej
I pojemnik 0 pojernnosci 110 1lub wiekszej,
7) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na kazde jedno miejsce konsumpcyjne powinno przypadac co
najmniej 55 I pojemnosci pojemnika, przy czym kazdy lokal powinien bye wyposazony w co najmniej jeden
pojemnik 0 pojemnosci 110 I lub wiekszej,
8) w odniesieniu do ulicznych punkt6w szybkiej konsumpcji na jeden punkt powinien przypadac co najmniej
jeden pojemnik 0 pojernnosci 110 1lub wiekszej,
9) w odniesieniu do zakladow rzernieslniczych, uslugowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczen biurowych
i socjalnych) na kazdego pracownika powinno przypadac co najmniej II I pojemnosci pojemnika, przy czym
kazdy zaklad powinien bye wyposazony w co najmniej I pojemnik 0 pojernnosci 110 Ilub wiekszej,
10) w odniesieniu do szpitali na jedno lozko powinno przypadac co najmniej 80 I pojemnosci pojemnika,
11) w odniesieniu do intemat6w, hoteli, pensjonat6w, itp. na jedno lozko powinno przypadac co najmniej 40 I

pojemnosci pojemnika,
12) w odniesieniu do nieruchomosci, na kt6rej usytuowane sa cmentarze, zlokalizowany powinien bye co
najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci nie mniejszej niz 7 m 3,
13) w odniesieniu do plac6w targowych przyjmuje sie 8 11m2 i co najmniej 1 pojemnik 0 pojemnosci 1100 I lub
wiekszej,
2. W kazdym przypadku odebrania wiekszej ilosci odpad6w niz wynika to z norrnatyw6w okreslonych
w ust. I pkt 2-13 koniecznym jest uiszczenie oplaty za rzeczywista ilosc odebranych odpad6w.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jesli prowadzona jest dzialalnosc spozywczo gastronomiczna oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, nalezy dodatkowo na zewnatrz lokalu ustawic dostateczna ilosc koszy na
odpady.
§ 10. I. Ustala sie nastepujace zasady rozmieszczenia na nieruchomosci pojemnik6w na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne:

I) kazda nieruchornosc zamieszkala powinna bye wyposazona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia
odpad6w 0 minimalnej pojemnosci berd'lcej iloczynem liczby os6b rzeczywiscie zamieszkuj'lcych lub
przebywaj'lcych czasowo powyzej 1 miesi'lca na terenie nieruchomosci i norrnatywnej i10sci odpad6w
okreslonych w § 9 ust. 1 pkt I, przy uwzglcydnieniuwymaganej w § II czerstotliwosci pozbywania sicyodpad6w
z terenu nieruchomosci,
2) kazda nieruchomose, na kt6rej nie zamieszkuj'l mieszkancy, a powstaj'l odpady komunalne, powinna bye
wyposazona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpad6w zgodny z norrnatywem okreslonym w §
9 ust. I pkt 2-13, przy uwzglerdnieniu wymaganej w § II czerstotliwosci pozbywania sier odpad6w z terenu
nieruchomosci, za wyj'ltkiem sytuacj i dopuszczonych w § 7 ust. 16.
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Czestotliwose i sposob pozbywania si~ odpadow ko unalnych i nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci
oraz z terenow przeznac onych do uzytku publicznego

§ 11. I. Czestotliwosc wywozu z nieruchornosci iesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych
powinna bye dostosowana do ilosci i rodzaju wytwarza ych odpad6w oraz zgodna z harmonogramem i wynosi:
I) w odniesieniu do nieruchomosci zamieszkalych:
a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na dwa
b) w zabudowie wielorodzinnej - jeden lub dwa raz
2) w odniesieniu do nieruchornosci niezamieszkalych

nie rzadziej niz jeden raz w rniesiacu.

2. Czestotliwosc wywozu odpad6w 0 ktorych mow w §4 ust. 4 pkt 1-5 powinna bye dostosowana do ilosci
i rodzaju wytwarzanych odpad6w i wynosi:
I) dla budynk6w w zabudowie jednorodzinnej -I raz a 4 tygodnie,
2) dla budynk6w w zabudowie wielorodzinnej - nie cz sciej niz 1 raz w tygodniu,
3) dla nieruchomosci, na ktorych nie zarnieszkuja mies kancy - co najmniej 1 raz w miesiacu.
3. Czestotliwosc wywozu odpadow, 0 kt6rych mow w §4 ust.4 pkt 6a i 6b powinna bye dostosowana do ilosci
i rodzaju wytwarzanych odpad6w i wynosi:
a) w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej - jeden raz a dwa tygodnie, jednak czestotliwosc wywozu odpadow,
o ktorych mowa w §4 ust. 4 pkt 6b w okresie od grud ia do marca wynosi nie czesciej niz jeden raz w miesiacu,
po telefonicznym lub mailowym zgloszeniu firmie od ierajacej odpady kornunalne,
b) w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej - jeden r z na tydzien, jednak czestotliwosc wywozu odpadow,
o kt6rych mowa w §4 ust. 4 pkt 6b w okresie od grud ia do marca wynosi nie czesciej niz jeden raz w miesiacu,
po telefonicznym lub mailowym zgloszeniu firmie odb erajacej odpady komunalne.
4. Czestotliwosc wywozu odpad6w z selektywnej zbi6rki okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 13 powinna bye
dostosowana do ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow, ednak:
- co najmniej dwa razy w miesiacu - w okresie od listop da do kwietnia,
- raz w miesiacu - w okresie od maja do pazdziernika (p telefonicznym lub mailowym zgloszeniu),
5. Nieczystosci ciekle powinny bye usuwane z nieru homosci z czestotliwoscia dostosowana do ilosci zuzytej
wody i w sposob gwarantujacy, ze nie nastapi wyplyw e zbiornika, zwlaszcza wynikajacy zjego przepelnienia,
wykluczajacy zanieczyszczenie gleby i w6d podziemny h oraz zapobiegajacy powstawaniu proces6w gnilnych
w zbiorniku, jednak nie rzadziej niz raz na szesc miesiecy
6. Spos6b i termin realizacji wywozu odpad6w komu alnych z nieruchomosci niezamieszkalych nalezy ustalic
z podmiotem odbierajacym odpady komunalne.
lone wymagania wynikajace z Wojewo zkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 12. Zabrania sie mieszania zuzytych opon z odpada i komunalnymi oraz spalania opon.
§ 13. W celu ograniczenia powstawania bioodpadow
zabudowy jednorodzinnej oraz na terenach ogr6dk6w d
kompostownikach, w spos6b nie powoduj'lcy uci'lzliwo
zanieczyszczenia terenu oraz w6d powierzchniowych i po

zaleca sie, aby wlasciciele nieruchomosci na terenach
ialkowych kompostowali bioodpady w przydomowych
ci dla s'lsiednich nieruchomosci i ich mieszkanc6w,
iemnych.

Obowi~zki os6b utrzymuj~cych zwierz~ta domow maj~ce na celu ochron~ przed zagrozeniem lub
uci~zliwosci~dla ludzi oraz przed zanieczyszczenie
teren6w przeznaczonych do wspolnego uiytku
§ 14. I. Osoby utrzymuj'lce psy i inne zwierz~ta do
i srodk6w ostroznosci, zapewniaj'lcych ochron~ przed
zanieczyszczeniami teren6w przeznaczonych do uZytku p
zachowanie tych zwierz'lt i za szkody przez nie wyrz'ldzon

owe zobowi'lZane S'l do zachowania bezpieczenstwa
agrozeniem lub uci'ltliwosci'l dla ludzi oraz przed
blicznego, a takte ponosZ'l peln'l odpowiedzialnosc za
.
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2. Osoby utrzyrnujace psy:
I) zobowiazane sa do:
a) wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne, zgodnie z trescia rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras ps6w uznawanych za
agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) lub zachowujace sie w spos6b agresywny - na smyczy i w
kagancu oraz wylacznie przez osoby dorosle,
b) sprawowania stalego i skutecznego dozoru nad posiadanymi zwierzetami,
2) rnoga zwolnic psa ze smyczy na wybiegach dla ps6w lub w miejscach malo uczeszczanych przez ludzi, gdy
pies jest w kagancu, a wlasciciel psa sprawuje kontrole nad jego zachowaniem.
3. Osoby utrzymujace psy lub koty zobowiazane sa do usuwania pozostawionych przez nie nieczystosci,
Nieczystosci te, umieszczone w szczelnych, nie ulegajacych szybkiemu rozkladowi torbach, rnoga bye wrzucane
do koszy na odpady komunalne. Obowiazek ten dotyczy wszystkich miejsc uzytecznosci publicznej.

§ 15. Zasady postepowania z bezdomnymi zwierzetami jak rowniez zbieranie, transport i utylizacja padlych
zwierzat z terenu Piekar Slaskich reguluja odrebne uchwaly Rady Miasta Piekary Slaskie.
Rozdzial7.
Wymagania odnosnie do utrzymywania zwlerzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji
rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreSlonych obszarach lub w poszczegolnych
nleruchomosciach

§ 16. I. Na terenach wylaczonych z produkcji rolniczej oraz na terenach wyznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (niskiej intensywnosci)
i wielorodzinnej (wysokiej intensywnosci), zabrania sie chowu nastepujacych zwierzat gospodarskich:
I) bydla,
2) trzody chlewnej,
3) koni.
2. Na terenach okreslonych w ust. I, za wyjatkiem
nastepujacych zwierzat gospodarskich:

zabudowy

wielorodzinnej,

zezwaia

sie na ch6w

I) drobiu do 20 szt.,
2) kr6lik6w do 10 szt.,
3) k6z i owiec na dzialkach powyzej 1000 m 2 w 1iczbie 3 szt. na kazde 1000 m 2,
4) dopuszcza sie utrzyrnywanie zwierzat hodowlanych dla cel6w rekreacyjnych na dzialkach powyzej 2000 rn 2 w
liczbie I duze zwierze na kazde 2000 rn 2.
3. Dopuszcza sie utrzymanie istniejacych w dniu podjecia uchwaly hodowli na terenach okreslonych
w ust. 2. z zastrzezeniern niezwiekszania hodowli.
4. Prowadzacy ch6w zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji roinej, zobowiazani sa do
zapewnienia warunk6w zoohigienicznych (czystosci, profilaktyki zwierzecej).
Rozdzial8.
Obszary podlegajace obowiazkowej deratyzacji w miescle i terminy jej przeprowadzania

§ 17. I. Ustala sie stale terminy przeprowadzania corocznych powszechnych akcji deratyzacji na terenie Grniny
Piekary Slaskie:
I) od 15 kwietnia do 30 kwietnia,
2) od I pazdziernika do 15 pazdziernika.
2. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wydluzenia terrnin6w okreslonych w ust. I lub przeprowadzenia
akcji w dodatkowych terminach. decyzje podejrnuje Prezydent Miasta po zasiegnieciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Bytorniu.
3. Wlasciciel nieruchornosci rna obowillzek przeprowadzania deratyzacji na jej terenie w kazdyrn przypadku
wystl!pienia zaszczurzenia.
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§ 18. Z dniem wejscia w zycie niniejszej Uchwal traci moe obowiazujaca Uchwala Nr XXIX/359/16
Rady
Miasta Piekary Slaskie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci
i porzadku na terenie Gminy Piekary Slaskie.
§ 19. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydento i Miasta Piekary Slaskie.
§ 20. Uchwala podlega opublikowaniu w Dziennik Urzedowym Wojew6dztwa Slaskiego i wchodzi w zycie
z dniem 1 maja 2020 r.

r:
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 Jipca 2019r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach oraz niektorych innych ustaw (Oz. U. z 2019 r. poz. 1579) rada gminy jest obowiazana dostosowac
regulamin do wydanych przepisow w terminie 12 miesiecy od dnia wejscia w zycie tych przepis6w, czyli do
dnia 5 wrzesnia 2020 r.

Id: CD28C540-C917-4960-9055-FI54B467AC39.

Projekt

Strona I

