
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/213/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 2 i 2a pkt 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), art. 4 ust. 1 

i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po przeprowadzeniu konsultacji, 

na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej, 

po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, 

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, zwany dalej „regulaminem”. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/383/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 maja 2018 r., poz. 3454). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. 

§ 4. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz publikuje 

się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

 

 

Gerard Depta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 8329



Załącznik do uchwały Nr XXVI/213/2020 

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 

Rozdział 1. 

Postanowienie ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia 

Raciborska. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele  nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów 

komunalnych określonych w ust. 3 i pozbywaniu się ich w sposób określony  w rozdziale 4. 

3. W procesie selektywnego zbierania, wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady – z zastrzeżeniem pkt 7, 

7) bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

13) zużyte opony, 

14) popioły z palenisk domowych. 

15) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi w szczególności igieł i strzykawek, 

16) odpady tekstyliów i odzieży, 

17) odpady niebezpieczne. 

4. Pozostałe odpady komunalne, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 3 stanowią 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach lub workach do tego 

przeznaczonych 
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5. Odpady, określone w ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, odbierane sprzed posesji, należy odbierać 

w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi odpadami, z wyjątkiem odpadów, o których mowa w ust. 3 

pkt 2, 3, i 5 które należy gromadzić i odbierać razem. 

6. Zebrane selektywne odpady komunalne o których mowa w ust. 3 pkt 1-7 i pkt 11, 12, 14 właściciele 

nieruchomości mają obowiązek przekazać podmiotom świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy lub przekazać odpady komunalne uwzględnione 

w ust.3 pkt 1-17 do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  (PSZOK), który zapewnia ich 

przyjęcie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbiera odpady dostarczone przez właścicieli 

nieruchomości. Właściciele nieruchomości dostarczają odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) w pojemnikach lub workach odpowiadających przepisom wykonawczym wydanym na 

podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do 

odpadów wymienionych w ust. 3 stosuje się kontenery, pojemniki i worki odpowiednio oznakowane napisami. 

7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscu 

umożliwiającym łatwy dostęp do wszystkich mieszkańców. 

8. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą na terenie 

nieruchomości zbierać i kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych 

kompostownikach. Zasady kompostowania zostały określone w rozdziale 5 Regulaminu. 

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez zbieranie, zamiatanie, zmywanie, 

odgarnianie w miejsce nie powodujące zakłóceń lub ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się pod warunkiem, że będzie się ono 

odbywało na podłożu utwardzonym, a ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego. 

2. Ścieki pochodzące z mycia samochodów nie mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych lub do 

gruntu. 

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami można przeprowadzać pod warunkiem, że 

nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone 

zgodne z przepisami prawa. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników ich utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków  przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  oraz na 

drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemności (kosze uliczne) od 20 l do 50 l, 

2) pojemniki o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

3) kontenery o pojemności od 0,5 m3 -  do 10 m3
, 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w budynkach wielolokalowych 

1100 l, 

5) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-6 

o pojemności nie mniej niż 80 l, 

6) worki na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 0,5 m3 i 1 m3
, 

7) kompostownik przydomowy. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powinny być wyposażone w pokrywę zabezpieczającą 

zgromadzone odpady przed opadami atmosferycznymi, dostępem gryzoni i innych zwierząt. Dopuszcza się 

pojemniki otwarte do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych (kosze uliczne). 
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§ 6. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych: 

1) w budynkach wielolokalowych – pojemniki o pojemności 240 l, 

2) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – pojemniki o pojemności 110 l, 

3) w obiektach infrastruktury, cmentarzach, targowiskach, ogródkach działkowych –  w zależności od potrzeb, 

przy czym minimalna pojemność pojemników wynosi 110 l, 

4) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-6 

o pojemności nie mniej niż 80 l, 

5) minimalna pojemność worka na odpady budowlane i rozbiórkowe wynosi 0,5 m3  

6) minimalna pojemność kontenera 0,5  m3 

7) minimalna pojemność kompostownika przydomowego do kompostowania bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne wynosi 500 l. 

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki 

odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według kolorystyki i oznaczonych zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2028). 

3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w budynkach wielolokalowych powinny 

być ustawiane w tzw. gniazdach znajdujących się na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie każdego miejsca 

zbierania odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. Gniazdo powinno składać się  z pojemników o pojemności co najmniej 240 l (wskazane 1100 l), po 

jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów. Pojemniki przeznaczone do selektywnego 

zbierania powinny być oznaczone napisami wskazującymi na gromadzoną w nich frakcję odpadów 

komunalnych. 

4. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-6 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych stosuje się pojemniki lub przeźroczyste worki z tworzywa 

sztucznego wykonane z polietylenu o grubości minimalnej 0,05 milimetra, o kolorach i oznaczeniach 

określonych w Rozporządzeniu przywołanym w ust. 2 i pojemności min. 80 l, zapobiegającej pęknięciu 

i rozerwaniu, które po zapełnieniu co najmniej w połowie objętości należy zawiązać i przygotować do odbioru. 

5. Dla potrzeb selektywnego zbierania bioodpadów stanowiących części roślin pochodzące z pielęgnacji 

terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stosuje się zamykane pojemniki wykonane z tworzyw 

sztucznych lub ze stali o pojemności minimalnej 120 l dostosowane do odbioru przez samochody 

specjalistyczne. 

6. Dla potrzeb selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych stosuje się pojemniki o pojemności  

minimalnej 110 l dostosowane do odbioru przez samochody specjalistyczne. 

§ 7. 1. Pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości 

w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp 

do nich. 

2. Odległość pomiędzy pojemnikami (koszami) na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna 

być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak nie może przekraczać 600 m. Na 

przystankach komunikacji samochodowej kosze należy lokalizować w sąsiedztwie wiaty lub w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku. Na pozostałych terenach użytku publicznego odległość między pojemnikami (koszami) 

nie może przekroczyć 400 m. Pojemniki (kosze) powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod 

wpływem czynników zewnętrznych. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym 

poprzez ich stałe  mycie i dezynfekowanie, w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich konserwowanie 

oraz naprawę w przypadku ich uszkodzenia oraz w odpowiednim stanie porządkowym poprzez usytuowanie 

ich w sposób umożliwiający łatwy dostęp oraz niedopuszczenie do wydostania się odpadów z pojemnika. 
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4. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym miejsca gromadzenia odpadów 

poprzez oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów komunalnych i umieszczanie ich 

w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub samodzielne dostarczanie do 

PSZOK oraz w razie konieczności mycie i dezynfekowanie podłoża w miejscu gromadzenia odpadów 

komunalnych co najmniej raz w roku. 

5. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie porządkowym miejsca gromadzenia 

odpadów poprzez zabezpieczenie pojemników lub worków na odpady komunalne przed działaniem czynników 

zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz poza miejsce 

przeznaczone do ich gromadzenia. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 

umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie przez podmiot działający na 

podstawie umowy zawartej z gminą, lub dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK). 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  z terenu 

nieruchomości zgodnie z częstotliwością określoną w § 9-15, w sposób gwarantujący zachowanie czystości 

i porządku na terenie nieruchomości. 

3. Harmonogram zbierania odpadów, publikowany jest na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl.  

4. Właściciele nieruchomości w terminach wyznaczonych harmonogramem obowiązani są udostępnić 

pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, 

w szczególności poprzez ich ustawienie przed posesją w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dostęp 

pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

§ 9. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz na 

dwa tygodnie w okresie  od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku –  jeden raz 

w miesiącu. 

2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz w tygodniu 

w okresie od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku – dwa razy w miesiącu: 

a) dla obiektów użyteczności publicznej –  jeden raz na dwa tygodnie, 

b) dla ogródków działkowych –  jeden raz na dwa tygodnie, 

c) z koszy ulicznych –  jeden raz w tygodniu. 

§ 10. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych, o których  mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-5: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz w tygodniu, 

2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi –  jeden raz 

w miesiącu. 

2. Ponadto właściciele nieruchomości w zależności od potrzeb mogą samodzielnie dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych selektywnie (PSZOK) zebrane odpady komunalne określone 

w § 2 ust. 3 pkt 1-5. 

§ 11. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, o których  mowa w § 2 ust. 3 pkt 6: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi –  jeden raz na 

dwa tygodnie w okresie  od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku –  jeden raz 

w miesiącu, 
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2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz w tygodniu 

w okresie od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku – dwa razy w miesiącu. 

2. Ponadto właściciele nieruchomości w zależności od potrzeb mogą samodzielnie dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) selektywnie zebrane odpady komunalne określone 

w § 2 ust. 3 pkt 6. 

§ 12. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 7 – w okresie od kwietnia do listopada 1 raz w miesiącu. 

2. Ponadto właściciele nieruchomości w zależności od potrzeb mogą samodzielnie dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) selektywnie zebrane odpady komunalne określone 

w § 2 ust. 3.pkt 7 

§ 13. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 14: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi –  jeden raz na 

miesiąc w okresie od października do kwietnia, w pozostałym okresie  jeden raz w miesiącach czerwiec 

i sierpień. 

2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - jeden raz na tydzień  

w okresie od października do kwietnia, w pozostałym okresie 1 raz na dwa tygodnie. 

2. Ponadto właściciele nieruchomości w zależności od potrzeb mogą samodzielnie dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) selektywnie zebrane odpady komunalne określone 

w § 2 ust.3.pkt 14 

§ 14. Określa się następujący sposób pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych: 

1) Odpady, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 11 – wystawiane przed posesją, lub w zabudowie wielolokalowej 

obok miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych na nieruchomości, podczas organizowanych 

jeden raz w roku akcji, zgodnie z harmonogramem. W zabudowie jednorodzinnej odpady wymienione  

w § 2 ust. 3 pkt 11 należy przygotować do odbioru w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę. 

Ponadto właściciele nieruchomości w zależności od potrzeb mogą samodzielnie dostarczać ww. odpady do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

2) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy pozbywać się jeden raz w roku poprzez: 

- złożenie zamówienia przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, 

z którym Gmina Kuźnia Raciborska zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, 

- samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela 

nieruchomości. 

3) Przeterminowane leki i chemikalia  właściciele nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie 

do potrzeb, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

Ponadto przeterminowane leki można przekazywać do aptek uczestniczących w ich zbiórce, których adresy 

są podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl. 

4) Zużyte baterie i akumulatory  właściciele nieruchomości ,nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie do 

potrzeb, samodzielnie dostarczają do punktu  selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub: 

- zużyte baterie można wrzucać do  pojemników przeznaczonych na zbiórkę zużytych baterii,  

znajdujących się w placówkach oświatowych i instytucjach publicznych. 

- zużyte akumulatory należy oddać do punktów ich sprzedaży. 

5) Zużyte opony, właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK) jeden raz w roku. 
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6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w roku, 

stosownie do potrzeb samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK) lub do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

7) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi w szczególności igieł i strzykawek – należy we własnym zakresie nie rzadziej niż jeden raz w roku, 

stosownie do potrzeb przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

8) Zużyte tekstylia i odzież należy we własnym zakresie, nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie do 

potrzeb, przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

9) Odpady niebezpieczne należy we własnym zakresie, nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie do 

potrzeb, przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości jeden raz na pół roku, z zastrzeżeniem ust. 1. 

Rozdział 5. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

§ 16. 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w kompostownikach 

przydomowych mających postać: 

1) gotowych kompostowników ogrodowych lub 

2) drewnianych kompostowników o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, 

ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. 

2. Właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady zwalnia się w części z obowiązku posiadania 

pojemnika lub worka, ograniczając ten obowiązek do posiadania jednego pojemnika lub worka. 

Rozdział 6. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady stanowiące odpady komunalne, zaleca się 

w miarę możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywać przez mieszkańców we własnym zakresie np. 

poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 

w sposób nie powodujący uciążliwości w szczególności dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 18. 1. Cele szczegółowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje się zgodnie 

z Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Województwa Śląskiego. 

2. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, które jest działaniem stojącym najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami zaleca się: 

1) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku; 

2) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania poprzez odnowę, naprawę, bądź 

przekazanie innym osobom lub instytucjom do dalszego użytkowania sprawnych, lecz zbytecznych 

przedmiotów. 

3. Wytwórcy odpadów komunalnych, obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców 

i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

Rozdział 7. 

Obowiązki  osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby 

wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwa jakie mogą stwarzać zwierzęta dla ludzi oraz zanieczyszczenia 

odchodami pochodzenia zwierzęcego terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 
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§ 20. 1. Zwierzęta domowe, powinny być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby 

zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne 

dodatkowo w kagańcu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 

oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

2. Obowiązki o których mowa w ust. 1 zdanie 2 nie mają zastosowania do psów, u których stosowanie 

smyczy lub kagańca jest nieuzasadnione ze względu na indywidualne cechy osobnicze bądź stan ich zdrowia. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, przy czym obowiązek ten nie dotyczy osób 

niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 8. 

Zasady dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 21. 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) wytwarzane w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy usuwać  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3) Nie należy utrzymywać zwierząt gospodarskich na nieruchomościach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w odległości mniejszej niż 50 m od budynków wielolokalowych, szkół, i przedszkoli, placówek służby 

zdrowia oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: 

1) zabudowane budynkami wielolokalowymi, 

2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, 

z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi, 

służącymi użyteczności publicznej. 

2.  Deratyzację przeprowadza się jeden raz w roku w terminie od 1 do 30 października. 
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