
UCHWAŁA NR XXV/196/2013
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 6r ust. 2a i 3  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 
poz. 391 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący załącznik do 
uchwały, zwanej dalej „regulaminem”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego za wyjątkiem § 10 ust.3, § 15, § 16 ust. 1 pkt 1, § 19 ust.2, które wchodzą w życie z dniem 
1 lipca 2013 r. 

 

Zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy Pietrowice 

Wielkie 

Piotr Bajak
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Załącznik do  
Uchwały Nr XXV/196/ 2013 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie  
 z dnia 29 kwietnia 2013r. 

 
 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pietrowice Wielkie 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1.    Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
       Pietrowice Wielkie 
 
2.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 
1) właścicielu nieruchomości – to właściciel w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( tekst jednolity Dz. U z 2012r., poz. 391 ze zm.),   
 
2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez 
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Pietrowice 
Wielkie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, 
 
3) umowie – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz umowę zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości 
niezamieszkałej a przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na wywóz odpadów 
komunalnych, 
 
4) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbierania odpadów komunalnych dostarczony właścicielom 
nieruchomości przez przedsiębiorcę,  
 
5) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone 
    przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych 
    zbieranych selektywnie, 
 
6) regulaminie  - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
    terenie Gminy Pietrowice Wielkie ”. 
 
 

Rozdział II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
 

§ 2 
 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 
 1) utrzymanie stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości, pomieszczeń oraz znajdujących się na            
     niej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,    
2)wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów 

    komunalnych oraz utrzymywanie, tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
    technicznym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję. 

Załącznik do Uchwały Nr XXV/196/2013
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Id: F7753015-23EC-4D63-B196-8064FFD18913. Podpisany Strona 2



 
§ 3 

 
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
poprzez  segregowanie wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 2 i pozbywanie się ich 
z częstotliwością określoną w rozdziale IV. 
 
2. W drodze selektywnego zbierania,  wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów: 
                     
                   a)   papier, 
                   b)   szkło, 

             c)   tworzywa sztuczne, 
             d)   opakowania wielomateriałowe, 
             e)   metale, 
             f)    odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, 
             g)   odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
             h)   meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
              i)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
              j)  akumulatory, 

                    k)  chemikalia, 
                     l)  zużyte opony, 
                     ł)  odpady budowlane i rozbiórkowe 
 
3. Nie należy gromadzić zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów, wrzucać odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku. 
 
4. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych winny być dostarczone do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 
§ 4 

 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu.  
 
2. W sytuacji wystąpienia śliskości nawierzchni na części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do podjęcia działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość. 
 
3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego 
należy gromadzić w miejscu, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, nie należy usuwać 
zanieczyszczeń na jezdnię.   
 

§ 5 
 
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia 
na tych nieruchomościach lub w obiektach koszy na odpady, systematycznego ich opróżniania oraz 
niedopuszczania ich do przepełniania. 
 
2. Organizatorzy imprez masowych mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników do 
gromadzenia  odpadów, a także szaletów jeżeli impreza ma trwać dłużej niż cztery godziny. Ustala się 
obowiązek regularnego opróżniania pojemników w trakcie imprezy, tak aby nie dochodziło do ich 
przepełnienia.  
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§ 6 
 

Na terenie nieruchomości mycie pojazdów silnikowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych 
pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych 
po uprzednim podczyszczeniu tych ścieków w separatorach.  
 

§ 7 
 
1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów 
mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich 
nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.  
2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów.  
 
 

Rozdział III 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników 
i ich utrzymania  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
 

§ 8 
 

1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych o następujących pojemnościach: 
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 L, lub 120l 
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L, 
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L, 
4) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m³, 
5) worki do gromadzenie odpadów selektywnie zbieranych, oznaczone odpowiednimi kolorami  w stosunku do 
każdej frakcji  odpadów selektywnie zbieranych o pojemności nie mniejszej niż 80 L, 
6) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 L, 
 
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów: 
  1)    worki wykonane z polietylenu o grubości 30 mikronów, 
  2)    pojemniki wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości ( tworzywa sztuczne), 
  3)    pojemniki wykonane ze stali. 
 
3. Pojemniki, o których mowa w ust 1 pkt 1, 2 i 3 muszą być zaopatrzone w koła ułatwiające ich 
przemieszczanie.  

   
§ 9 

 
1. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, 
odpowiadają rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: 
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier, 
2) biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne 
3) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 
4) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal, 
5) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone - biodegradowalne.  
 
2. Worki na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie określające 
rodzaj gromadzonych odpadów. 
 
3. Zabrania się wrzucania do worków na odpady zbierane selektywnie, innych odpadów, które nie spełniają 
wymagań przeznaczenia danych worków do zbierania  określonego rodzaju odpadów. 
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§ 10  
 

1. Minimalną pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej 
nieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w ust. 3  oraz częstotliwości ich 
odbierania określonej w § 13. 
2. Minimalną pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych 
odpadów określonej w ust. 3 oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 13. 
 
3. Ilość pojemników przeznaczona do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych winna uwzględniać 
średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów na poziomie: 
1) dla nieruchomości zamieszkałej  -  44l na mieszkańca, lecz nie mniej niż 110l na każdą nieruchomość 
2) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
 a) dla szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych  – 5l na każde dziecko i pracownika lecz nie  
      mniej niż 110l na każdą nieruchomość, 
 b) obiekty użyteczności publicznej poza wymienionymi w pkt a – 5l na każdego pracującego, lecz nie 
      mniej niż 110l na każdą nieruchomość, 
 c) lokale gastronomiczne – 5 l na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na 
      obiekt 
 d) obiekty handlowe – 5 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l   
     na obiekt 
 e) inne obiekty związane z działalnością gospodarczą – 5 l na każdego pracującego, lecz nie mniej        
     niż 1 pojemnik 110l na obiekt. 
 

§ 11 
 

1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości, w miejscach 
odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na 
wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i 
błota. 
 
2. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana 
do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacji samochodowej kosze należy 
lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze te powinny uniemożliwiać 
wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych. 
 
 
 

Rozdział IV 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 

§ 12  
 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 
 
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach spełniających wymagania Polskich Norm, a następnie odebranie 
ich przez przedsiębiorcę. Nie należy dopuszczać do przepełniania i przeciążania pojemników. 
 
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce 
umożliwiające swobodny do nich dojazd. 
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§ 13 

 
Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie. 
     

 
§ 14 

 
1. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. a-g, należy pozbywać się z 
częstotliwością  jeden raz w miesiącu 
2. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. h należy pozbywać się z 
częstotliwością jeden raz w roku. 
3. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. i-ł należy pozbywać się z 
częstotliwością zapewniającą nie zaleganie tych odpadów na terenie nieruchomości, zgodnie z 
harmonogramem otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 

§ 15 
 
Odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w zabudowie każdego typu w ilości powyżej 300kg / 
rok, należy pozbywać się przez indywidualne zlecenie przedsiębiorcy i na koszt właściciela nieruchomości. 
 

§ 16 
 

1. Niezależnie od postanowień w § 14 ust.1,2 i  §15 odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 3 
ust. 2 , właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą pozbywać się w następujący sposób: 
1) przekazywać do  punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonym punkcie aptecznym, 
3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach, 
4) odpady ulegające biodegradacji można kompostować z przeznaczeniem na wykorzystanie we 
     własnym zakresie. 
 
2. Miejsca i terminy zbierania odpadów, wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, podawane są na stronie internetowej 
gminy Pietrowice Wielkie, na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie oraz w lokalnej 
prasie. 
 

§ 17 
 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości 
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 
 
2. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków, o których mowa w ust.1 poprzez zawarcie 
umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel 
zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie 
powyższych usług. 
 
3.  Właściciele nieruchomości nie wyposażonej w oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do 
udokumentowania w postaci rachunków za wykonanie usługi wywozu ścieków bytowych ze zbiorników 
bezodpływowych do oczyszczalni, w ilości nie mniejszej niż 80% zużytej wody do celów mieszkaniowych. 
 

§ 18  
 
Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi na 
dostarczanie pojemników i szaletów oraz ich opróżniania i uprzątania. 
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Rozdział V 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 
§ 19  

 
1.  Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji, powinny być w miarę 

możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez 
kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich. 

2. Przedsiębiorca wybrany w wyniku przetargu do odbierania i zagospodarowania odpadów zobowiązany jest 
do zagospodarowania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 w sposób: 

1) zapewniający wymagany poziom recyklingu, w tym wymagany poziom redukcji składowania odpadów  
ulegających biodegradacji, 

2) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych, 
3) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik. 

 
Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 
 

 
§ 20 

 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 
zachowanie tych zwierząt. 
 

§ 21 
 

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 
 
1) stały i skuteczny dozór, 
2) zakaz wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów   
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z pomocy psów  przewodników, 
3) zakaz wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,  oraz tereny objęte 
zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy; 
4)natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie  to nie dotyczy osób niewidomych , 
korzystających z pomocy psów przewodników, 
 
 

Rozdział VII 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 
§ 22  

 
Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod 
następującymi warunkami: 
 
1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te 
zwierzęta 
2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na 
nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak: hałas, odory 
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3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do 
uprzątnięcia zanieczyszczenia 
 
 

Rozdział VIII 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 
§ 23 

Właściciele nieruchomości na których zlokalizowane są zakłady przetwórcze, fermy hodowlane, obiekty 
publiczne, zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku w okresach wiosny i jesieni, 
deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków 
jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

 
§ 24  

 
Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt  w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie. 
 

§ 25 
 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt, w uzgodnieniu z 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 
oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 
 

Id: F7753015-23EC-4D63-B196-8064FFD18913. Podpisany Strona 8




