
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXXVU359/2018

Racly Gminy Pielrowice Wielkie

z dnia 21 czerwca 2018t.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie arl. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, arl.41 ust. 1 arl.40 ust. '1, uslawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozqdzie gminnym (tekst jednolily: Oz. V 22018 t poz 994.), w zwiazku z arl. 4 usi 2, an.
6r ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utzymaniu czystoSci j porzqdku w gminach (teksl jedn :

Dz. U. z 2017 r. poz. '1289 ), po rrzyskanru pozytywnej opinii Pa6stwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego. na wniosek W6jta Gminy Pietrowice wielkie

RadE Gminy Pi€trowace Wi.lklo

uchwela

REGULATTIN UTRZYtitANtA CZYSTOSCi I PORZADKU NA TEREI.|IE GMINY PIETROWCE WELKIE

Rozdzial I

sr

Regulemin okresla szczeg6lowe zasady utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie
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llekroa w regulamrnie lest mowa o:

1)gminie - rozumie se przez to Gm nA Pietrow ce Wielkie

2) regulaminie rozumie srq przez to ninrejszy Regulamin ulrzyman a czystosci r porzqdku na lerenre
Gminy Pietrowice W elkie "

3) punkcle sel.ktt&n.go zbi.ranla odpad6w komunalnych - rozumie sre pzez to wyznaczone peez
w6jta Gminy Pietrowice Wielkie miejsce odbioru i gromadzenia odpad6w komunalnych zbi€ranych

Rozdzial ll

Wymagania w zak.esie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosca

s3

1. Wasciciele nieruchomogci zapewniajq utr2ymanie czystosci i pozqdku na lerenie nieruchomosci
poprzez prowadzenie selektylvnego zbierania odpad6w komunalnych, w tym obejmujqcych frakcje:

1) 2uzel i popiol powsialy w wyniku spalania w nstalacjach CO gospodarstwa domowego.
2) pap er leklura
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2 Wysel€kcjonowane frakcje odpadow komunalnych na ezy umreszczac w osobnych pojemnikach

3 Bloto lineg l6d r nne zanieczyszczen a upzqtnrele z czesc nreruchornosc slu2qcych do uz!4ku
publcznego ne ezy gromadz c w sposob n epowodulqcy zaki6cen w rLrchu pieszych i polazd6w

4. Wasciciele nieruchomosc zobowiEzan sa do uprzqtniecia. bez zbedneizwloki blola, 6nregu lodu
Lnnych zan eczyszczei z powrerzchn cz93cr n eruchomosc sluzacych do uz,'tku publcznego.

5 Uprzqtnigce blota Snegu. odu oraz rnnych zan eczyszczeA z czeSc nreruchomosc! sluzqcych do
uz,,lku publicznego. nre moze powodowa6 szkod w mreniu os6b trzecich

6. ft.lycie po]azd6w samochodowych, iezeh odbylva se poza myjniam. dozwolone jest na terenle
nieruchomosci pod warunkiem, ze powstajqce 6cieki odprowadzane bedE do kanalizacji piez utzEdzenie
oczyszczajqce lub gromadzone w spos6b umoZliwiajqcy lch usunr9cie zgodnie z obowrazulEcymr
przepisami, a w szczeg6lnosciajciekitakie nie mogq bya odprowadzane bezpo6rednio do ciek6w wodnych
ub do ziem.

7 Naprawy poiazd6w samochodowych poza warsztalami naplawczym mogE byc przeprowadzone
w obrebie nieruchornosc jezeli ne spowodujq zan eczyszczen a wod igleby oraz uc q2liwo6c dla

Rozdziel lll

Rodzaje iminimalna pojemno6a pojemnikow pzeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych
na terenie ni€ruchomo6ci oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych
pojemnik6w i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, potzqdkowym i technicznym.
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1 Do zbierania odpad6w komuna nych na nieruchomoicr oraz na drogach publicznych przeznacza sie
pojemniki(konlenery workr, kosze na SmrecD

2. Pojemnrkr przeznaczone do zbieran a odpad6w komunalnych przez wla6crcrel nieruchorno6ci stanowrq

lego wlasno5c

3) szklo w lym
a szklo ko orowe
b. szkio bezbarwne

4) tworzywa sztuczne,
5) opakowania wielomalerialowe
6) metale,
7) odpady komuna ne ulegaiace b odegradact!. w lym

a. odpady kuchenne,
b odpady zielone,

8) meble i inne odpady w elkoqabarl,4owe.
9) zuz),ly sprzet e ektryczny i elektronLczny,
10)zuzyle batene i akumulatory
1 1) przelerminowane leki I chemlkala,
12)zrryle apory .

13)odpady budowlane i rozbiorkowe stanowiqce odpady komunalne bez stolarkioklennej I drzwiowet
14)odpady budowlane stanowiace stolarke okienna i drzwlowq

I\^-



ss

1. Pojemn kiprzewdziane do zbierania odpadow na lerenie gm nytol

2) worki zr62nicowane koloryslycznie do selektywnej zbi6 i odpad6w:
a) niebieski - z pr2eznaczeniem na papier oznaczonych napEem ,Papiei,
b) bialy - z pzeznaczeniem na szklo bezbalwne oznaczonych napiBem .Szklo bezbaMne',
c) zielony - z ptzeznaczeniem na Bzklc kolorowe oznaczonych napisem ,Szklo kolorowe',
d) 26lty - z przeznaczeniem na tyygrznf,a sauczne, odpady wielomatedalow€ oraz metal

oznaczonych napisem,Metale i twozl/wa sztuczne',

3) kosze uliczne o pojemnoSci od 10 I do 70 I

4) kontenery o pojemno6cir 1,5 m3,5,0 m3,7,0 m3, 1O,om3, 11,0m3;

5) komposlownikidogromadzeniaodpadowulegajEcychbiodegradacl

2. Wtasciciele nieruchomo6ci majq obowiqzek czyszczenia i mycia poiemnik6w, okresowej dezynfekcji
oraz systemalycznej naprawie i konserwacji. Pojemnik nie mo2e by6 uszkodzony lub pozbawiony

iakiejkolwiek czesci uniemoZliwiajqcej zatadunek specjalistycznyrn pojazdorn.

3. Pojemniki muszq spelniaC wymagania okreslone odpowiednimi normami, imuszq by6 zaopatftone
w kola ulatwiaiace ich przemieszc2anie.

4. Pojemniki rozmieszcza sie na terenie nieruchomoSci, na kt6rejwytwazane sq odpady
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T Ustala se minmalnE pojemnosc poiemnikow przeznaczonych do zbrerania odpadow komunalnych na
terenie nieruchomosci na kl6rej zamreszkujq nr eszkancy oraz na leren e nieruchomosci . kt6ra w cze6c
stanowr nreruchomo6c na ktorel zamreszkujq mieszkancy a w czeic nreruchomoac, na ktorel nre
zamreszkulq m eszkahcy a powslaja odpady komunalne gdzic zamreszkuje

1) n e wigcej niz2osoby 60lilr6w,
2) powyzet 2 do 5 os6b - 110 1row.
3) powyzet 5 os6b - 240 litr6w

2. Uslala sie rninimalnq pojemnosa pojemnik6w {koszy ulicznych) przeznaczonych do zbierania odpad6w
komunalnych na drogech publ cznych - 0,01 m3 (110 lrlr6w).

3 Ustala sip minlmalna pojemnodc pojemnrkow przeznaczonych do zberanra opadow komunalnych na
terenie nieruchomoso na kt6rych znajdujq sq dornk lelnrskowe lub nne nieruchomosc wykorzysly,vvane
na cele rekrea cyjn o-wypoczyn kowe, wykorzysl ylva ne jedyn re przez cze aa rol u - 0 1 1 m' ( 1 0 lltrow).

4 Dla nieruchomosc. na kt6rych nre zam eszkula m eszkahcy. a powstajq odpady komunalne ustala si9
naslQpujEce minrmalne pojemno6cr polenrnik6w w oparciu o srednE ro6c odpadow komunalnych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub nnych Ur6dlach oraz |czby os6b kozyslaiqcych z lych

1) szkoly wszeik ego lypu przedszkola i zlobki - 5 lilrow na kazde dz ecko i pracownika, przy czyrf
okreslasrQ mrnimanq pojemnoscpolemnka-0,11 m' (110 ltrow);

2) pensjonaly holele r nne p ac6wk noclegowe - 20 rirow na tedno lozlo przy czym .kreila
s,q T,'rmallq polemnosc po,ernnrka 0 - 1 T \'-0 lrlrosl.

3) domyoprek -20 lrow na tedno lo2ko przyczymokreSasiemnimalnapotemnosapotemnika
-011m:i(110rrrbw);

1) pojemniki z lwor2ywa szucznego ( w tlm v,o*i) lub metalowe o negtepuiqcych pojemnosciach:
60 t, 1to t, 1201,240 t, 1100 r;
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4) przychodnie i gabinety lekarskie - 15 litr6w-na ka2dq osobe wykonujqce prac?, przy czym okre6le siQ

minimalnq pojemnosa pojemnika - 0,11 m' ( 110 litr6w):
5) lokale gastronomiczne - 20 lilr6v na jedno miejsce konsumpcyine, przy czym okresla siQ minimalnq

pojemnosc pojemnka - 0,1 I m" (110 lih6w):
6) skl€py, hurtownie, lokale hendlowe -'1'1- litr6w n6 kaldego pracownika, przy czym okre6la sie

minimalnq poFmnosc po,emnika - 0,11 mr ( 110 lihdw):
7) biura, zakbdy uslugowe, zaklady rzemieSlnicze, zaklady produkcyjne, urzQdy - 11 litr6w na lazdq

osobe wykonujec? pracQ, ptzy czF okre6b 5ie minimalnq pojemnosc pojemnika - 0,11 m'(110
litr6w);

8) obi€kty sportow€ - 1 litr na osobQ kozystajqca z obieklu, ptzy czym okresla sie minimalnq
pojemnosd pojemnika - 0,1'l m" (110 litr6w);

5 Odpady komunalne zbierane w sposob se eklylvny. nalezy gromadzrc w nastepuiacy sposob

1) odpady ulegajqce biodegradacji - wlasciciel nieruchomo6ci mo2e skladowac ie w przydomo,ym
kompostowniku, (k16ry winien by6 tak usytuowany by nie powodowac uciqrliwosci dl€ ptzyleglych
nieruchomosci); w przecMnF wypadku, zobowhzany jest wyposazyd nieruchomo6i w odrQbny
pojemnik do zbierania tych odpad6w koloru brqzowego z napisem ,BlO'

2) sprzet eleklryczny a elektroniczny - nalezy przekazyrvac do punktu selektylvnego zbierania odpad6v,
komunalnych lub doslarczyd do plac6w€k sprzeda2y detalicznej adykul6w i speetu gospodarctwa
domowego oraz artykul6w radiowo-telewizyjnych, zgodnie z art. 42 ustawy o zuzytym sprzgcie
elektrycznym i eleklronicznyrn;

3) zu:le balerie - nale2y umieszcza6 w pojemnikach na zu2yte balerie, rozmieszczonych na terenie
gminy w palc6wkach oswialowych lub dostarczya do punktu seleklyl /nego zbierania odpad6w
komunalnych;

4) Odpady 2u2lu i popiolu powstale w wyniku spalania w inslalaciach CO gospodarstwa domowego
nale2y grcmadziaw osobnym pojemniku ozneczonym nspisem ,Popi6l'.
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Zasady rozmieszczania pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komuna nych

1)mietsca pub czne take lak drogi pubrczne. przystanki komunikacji parki sq wyposazone w kosze
uiiczne, zgodne z zasadami

a) w pasie drogowym drogi publicznej odleglosci pomiedzy koszami ulicznymr powinny byc doslosowane
do panljqcego na danym leren e ruchLr pLeszych

b) na przyslankach komun kacjr pub|cznej kosze naiezy lokalzowaa w otoczen u wialy przyslankowej,
a teslijej nie ma lo w sEsredztwie oznaczenia przystanku wielkosc koszy ulrcznych zoslala okre6lona
wS5usl. 1 pkt 3.

2) na terenach innych n 2 drogr publczne przeznaczonych do rlzytkr] pub|cznego, nalezy umie3cia
co najmniejleden kosz ulczny

Rozdzial lV

Czestotliwo56 i sposoby pozbywania !ie odpadow komunalnych i n;eczystosci cieklych z terenu
nieruchomoscioraz z teren6w przeznaczonych do uiytku publicznego

s8

1 wlasciciele nieruchomosci obowiqzani sq do pozbylvania siQ odpad6w komunalnych z terenu
nieruchomo6ci zgodni€ z harmonogEmem w spos6b gwarantujqcy zachowanie czystoSci i

pozqdku na nieruchomo6ci.
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2. Pozbwanie sQ odpad6w komunalnych pzez wlascicieli nieruchomosci odbywa siQ popaez ich

umieszczenie w odpor/iednich poiemnikach. Nie nalery dopuszczaC do pzepdnbnb i pzeci+ania
pojemnik6w.
3. Whsciciel nieruchomo6ci obowiqzany jest udostepnic poiemniki pzeznaczone do zbieEnra odpad6w
komunalnych, na czas odbi€rania tych odpad6w, w szczeg6lno6ci popzez ich wystaMienie, w mi€jsce

umo2liwiajqce Bwobodny do nich dojazd.
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Zmieszanych odpad6w komunalnych ataz 2u u i poprolu powslalego w wyniku spalania w instalacjach

CO gospodarstwa domowego, nalezy pozbywac siQ z czeslolllwoscrq lednego wywozu na dwa tvgodnie

s 10

1. Seleklwnie zbieranych odpadow komuna nych, o kt6rych mowa w S 3 usl l pkl 4-7a' nalezy
porDywac s.e z cTeslollwosc,a ieoen 'az w mresracu

2. Selektyl^mie zbieranych odpad6w komunalnych, o kt6rych mowawS 3 ust.'l pkt2 i3 nale2y
pozbylvac siQ z czQ6tolliwoSciQ jeden raz na dwa mieshce.

3. Seleklywnie zbieranych odpad6w komunalnych, o kt6rych mowa w S 3 usl. 1 pkt. 7b_14 nale,y
pozbywae sh z cze6totliwosciq zapewniajqc? nie zaloganie 9ch odped6w na lerenie
nieruchomo6ci, zgodnie z harmonogramem olwarcia punktu selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych.

Niezaleznie od poslanowen w S 10 ust. 1 i2 odpad6w zbieranych selekt!^rnre, wymienionych w S 3 ust.

1 wlascicrele nreruchomoscrzarn eszkalych mogq pozbyrvac siq w naslgpulqcy spos6b
1) Wasciciele n eruchomosci moga przekazywaa odpady komunalne o ktorych mowa w w S 3 ust. 1

pkt.214 z wylqczeniem odpadow kuchennych u egaiqcych bodegradaci do pLrnktu se ekty\ivnego

zb erania odpad6w komunalnych Odpady te powinny by6 przekazyrvane w spos6b gwaranluiEcy ich

nlezmreszanie z innymi rodzajaml odpad6w zebranych seleklylvnre
2) odpady uleqatace bodegradacjr mozna komposlowaa z Wzeznacze em na wykorzyslenLe we

wlasnym zakresie
3) odpady wymienione w S 3 ust. 1 pkl 8 mozna pozbylvaa sie w lrakcie zbr6rk spod poseslr

organizowanel raz w roku zgodnie z harnronogramem

s 12

Oproznianle zbiornLka bezodplPvow€go nalezy dokonylva6 z czeslolllwo6crq zapewnraiqcq

niedopuszczanie do przepelnranra iwylewan a zawariosci na powErzchnie terenu nie rzadziei

lednak niz raz na pol roku Podobnre przepustowoaa pzydomowei oczyszczalnrScrekow musi

zostaa dostosowana do ilosci mreszkaic6w w sposob zapewn ajqcy uzyskanie slopnia ich oczyszczania.

a osady w nich powslale winny bya usuwane zgodnie z rnslrukclq eksp oalacii

s 11

Roldzial v

lnne wymagania wynikajqce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami

s 16

Gmina zapewnia obiQcie wszyslkich mieszkaic6w zorganizowanym systemem odbierania wszystkich

rodzajOw odpad6w komLrnalnych, a lak2e zapobiega gromadzeniu odpaddw w miejscach do tego nie
peez;aczonych. Podejmuie dzialania promujqce postawy zmiezajqce do ograniczenie ilosciodpad6w
powst4qcych na nieruchomosci, w tym odpad6w niesegregowanych.
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2. Zaloca sie prowadzenia pazez wlascicieli ni€ruchomo6ci kompostowenia odpad6w zielonych w obrebie
tej nieruchomo5ci, na kt6rei powstajq-

Obowlqzkios6b ut.zymujqcych zwierzeta domowe, maiqce na celu ochronQ prz.d zagroieniem lub
uciqiliwoSciq dla ludzi oraz praed zani6czyszczeniem teren6w pr:eznac:onych do w3p6lnego
urytku

Rozdzial Vl
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s 18

Osoby utr2ymujqce zwiezeta domo{,e sq zobowiqzane do zachowania bezpieczedstwa i Srodk6w
ostroznosci, zapewniajqcych ochronQ pzed zagrozeniem lub uciqzliwosch dla ludzi oraz pzed
zaniecryszczeniem leren6w przeznaczonych do wsp6lnego u2ytku.

Do obowezk6w os6b utzymujqcych zwieeela domowe nale2y:
1) slaly i skuteczny doz6r;
2) wypoaa2yd psa w smycz, a w pzypadku ras uznawanych za egresywne oraz w inny 6pos6b
zagra2ajqc€go otoczeniu - w kaganieci
3) w miejscach publicznych prowadzid psa na smyczy, a psa rasy uznawan€j za agl€sywnq lub pse

w inny spos6b zagra2aiac€go otoczeniu dodalkowo w nalo2onym kageicu;
4) Obowiqzek zaloienie kaoedca nie dolyczy ps6w, kt6rym niemo2liwe jest jego zalo2enie ze wzglQdu na
wage. budowe cia+a (np. peki6czyt, yorkshire tener. itp.);
5) w miejscach pzeznaczonych do wsp6lnego u2ytku zwierzQte mogq pzebywa6 w$qcznie pod

nadzorem osoby, kt6ra jesl zdolna do sprewowania kontrcli nad zechowanielh saQ zwierzQcia,
6) natychmiastowe usuwanie, pzez wb6cicieli, zanieczyszczei pozostawionych Paez zwierzQta domowe
na terenach peeznaczonych do u4dku publicznego, postanowienie to nie dotyczy os6b niewilomych,
kozystajqcych z pomocy p86w pr2ewodnik6w.

Rozdzial Vll

yvymaganb utrzymywanla zwiezqt go3podatskich na tetenach wylqcronych z produkcll rolniczei
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Rozd2ial Vlll

Obszary podlegajqce obowiqzkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

1. Obowrqzkowei deratyzecji podlegaiq obszary
1) zabudowane budynkam wielotodz nnym

Zwierzela gospodarskle rnogq bya utrzymylvane na terenach wylEczorych z produkclr ro niczei pod

nastepujqcyrn war!nkam :

1) leren nreruchornosc nrusi byc zabezpieczony w sposob uniemozlwalqcy optlszczenie go przez te

2) zwietzpla nalezy Utzymyvrai w sposob zapewniatEcy nnym osobom zamreszkulqcym na

n eruchornosciach sas edr ch ogran czenie ucrEz iwoSc tak ch jak halas odory

s20
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2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetu/6rstvra lub
pzechowywania produkt6w rolno-spo2ywczych
2. Der€lyzaqg na ob6zaEch wyinienionych w usl. 1 nale2y ptzepovrEdzid co naimniej raz w ro*u,
w miegiqcach od wrzesnia do pardziernika.

Rozdzial lX

Poslanowenia koncowe
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Wykonanre uchwaly powErza s e W6jtowi Gm ny
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Traci moc uchwala Nr XXXII/3162018 Rady Gminy Pietrowice Wielkle z dnia 15 luty 2018 .. w sprawie
Regulaminu utrzymania czyslo6ci i por2qdku na terenie Gminy Pielrowice Wielkie
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Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Woiewodzlwa Slqskiego iwchodzl w zycre
z dniem 1 wrzeSn6 2018 r.

PRZE\TT rczAcY
Hady
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