
UCHWAŁA NR XVIII.174.2016
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)

Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń w brzmieniu  
załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII.174.2016
Rady Gminy Przystajń                                
z dnia 27 czerwca 2016 r.                           

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1.
1. Ustala się obowiązek selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania przez 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej zwanym jako PSZOK), 
następujących rodzajów odpadów:
a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
b) papier i tektura,
c) szkło,
d) tworzywa sztuczne,

            e) metale,
            f) opakowania wielomateriałowe,

g) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone),
h) przeterminowane leki, 

            i) chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n) zużyte opony,

            o) odzież,
p) świetlówki.

2. Odpady,  o których mowa w ust. 1,  właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać 
i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

3. Papier i tekturę,  szkło,  tworzywa sztuczne,  metale,  opakowania wielomateriałowe 
należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu workach zgodnie z aktualnymi 
zasadami segregacji odpadów. 

4. Odpady  zielone  ulegające  biodegradacji  należy  zbierać  w  pojemnikach 
specjalistycznych  lub  w  workach;   zaleca  się  korzystanie  z  kompostownika 
przydomowego.  

5. Korzystanie z pojemników i worków na odpady zielone nie jest obowiązkowe, jeżeli 
właściciel  nieruchomości  zapewni  wywóz  takich  odpadów  bezpośrednio  po  ich 
powstaniu. 

6. Odpady  budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić  odrębnie  od  pozostałych 
odpadów komunalnych, w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach  lub 
workach uniemożliwiających pylenie. 

7. Po  wyselekcjonowaniu,   odpady  zmieszane  należy  gromadzić  w  odrębnych 
pojemnikach, a w razie okresowego powstania nadmiaru tych odpadów, dopuszcza się 
ich gromadzenie w workach z tworzywa sztucznego.
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§ 2.
1. Obowiązek właściciela nieruchomości podłączenia nieruchomości do kanalizacji 

sanitarnej,  o którym mowa w art.  5  ust.  1  pkt.  2  ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach winien być zrealizowany,  w terminie 4  m-cy licząc od dnia 
oddania kanalizacji do użytkowania.

2. Właściciele nieruchomości  zostaną poinformowani w sposób miejscowo przyjęty 
o terminach, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
1. Właścicieli nieruchomości obowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu  i innych nieczystości z części nieruchomości udostępnionych do użytku 
publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni, 
w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa przechodniów i pojazdów 
oraz nieutrudniający ruchu z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, 
w sposób niezagrażający istniejącej zieleni.

3. Błoto,  śnieg i lód uprzątnięty z przystanków komunikacyjnych oraz ulic należy 
gromadzić przy krawędzi jezdni poza terenem przystanka komunikacyjnego w sposób 
nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów,  wysiadania i wsiadania 
pasażerów.

§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie 

nieruchomości nie służącej do użytku publicznego,  wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych przez właściciela,  na utwardzonej powierzchni,  pod warunkiem,  że 
czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby.

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi związane z ich bieżącą 
eksploatacją mogą być przeprowadzone w obrębie nieruchomości,  jeżeli nie 
spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki 
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym

§ 5.
1. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych mogą stanowić własność 

właściciela nieruchomości lub być dzierżawione od przedsiębiorcy odbierającego 
odpady i muszą spełniać wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Pojemniki 
powinny być dostosowane do automatycznego opróżniania przez pojazdy 
specjalistyczne.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości:
a) pojemniki o pojemności  80-1100  litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub 

z metalu –  na potrzeby gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów 
komunalnych

b) worki o minimalnej pojemności 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE 
lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, 
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uniemożliwiającej rozerwanie się worka –  na potrzeby gromadzenia nadmiaru 
niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów komunalnych i odpadów 
segregowanych

c) worki o minimalnej pojemności 500  litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub 
niefoliowanej – do zbierania odpadów budowlanych,

d) kontenery o pojemności od 2  do 18  m3  – na potrzeby gromadzenia odpadów 
budowlanych i wielkogabarytowych.

§ 6.
1. Ustala się  minimalną  pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,  na których 
zamieszkują mieszkańcy uwzględniając  m. in.  średnią ilość odpadów wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych i ilości osób korzystających z pojemników:
a) dla nieruchomości zamieszkałej przez  1 osobę -  80 l
b) dla nieruchomości zamieszkałej przez  2 osoby - 120 l 
c) dla nieruchomości zamieszkałej przez  3-5 osób - 240 l
d) dla nieruchomości zamieszkałej przez  6-7 osób - 360 l 
e) dla nieruchomości zamieszkałej przez  8  i więcej osób - 480 l 
f) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej -   pojemniki lub kontenery 

odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości w przeliczeniu 60 l na osobę. 
2. Ustala się  minimalną  pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,  na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uwzględniając  m. in. średnią 
ilość odpadów wytwarzanych w tych źródłach i ilości osób korzystających 
z pojemników:
a) szkoły i przedszkola: na każde dziecko, ucznia - 10 l i każdego pracownika - 15 l;
b) hotele, pensjonaty: na jedno łóżko - 40 l i każdego pracownika - 15 l;
c) lokale  gastronomiczne,  restauracje,  bary,  kawiarnie:  na  jedno  miejsce 

konsumpcyjne – 40 l i każdego pracownika - 15 l;
d) lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hurtownie, biura, 

urzędy  banki,  przychodnie,  gabinety  lekarskie,  lecznice,  apteki,  pomieszczenia 
biurowe związane z wykonywaniem  wolnych zawodów: na  każdego pracownika 
- 15 l;

e) inne nieruchomości, nie wymienione wyżej: muszą być wyposażone w co najmniej 
1 pojemnik o pojemności 120 l. 

3. W zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych,  na których 
wytwarzane są odpady komunalne minimalna pojemność worków  na odpady 
segregowane wynosi 60 l. 

4.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej 
stosuje się zbiorcze pojemniki o minimalnej pojemności 770 l. 

§ 7.
1. Pojemniki i worki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości,  w miejscach 

łatwo
dostępnych dla użytkowników.

2.  Pojemniki należy ustawić tak,  aby nie powodowały uciążliwości i utrudnień dla 
mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz osób trzecich.

3. Nieruchomości,  na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz obiekty 
użyteczności publicznej powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik do 
gromadzenia odpadów komunalnych stale dostępny dla użytkowników.

Id: ED140032-BE2C-4EAB-B312-28058C24EDDE. Podpisany Strona 4



4. Urządzenia do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych (kosze uliczne) 
powinny być rozmieszczane w miejscach i przy obiektach szczególnie uczęszczanych 
-  tereny użytku publicznego np.  parkingi,  parki,  place zabaw,  tereny użytku 
publicznego,  wzdłuż dróg publicznych i chodników,  na przystankach komunikacji 
publicznej itp.  w ilości uzależnionej od intensywności ruchu pieszego oraz liczby 
potencjalnych użytkowników.

§ 8.
1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na ulicach i publicznych terenach 

zieleni należy używać koszy ulicznych o minimalnej pojemności 30 l.
2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający możliwość 

pozbycia się odpadów przez mieszkańców korzystających z publicznych terenów 
zieleni oraz ulic. 

3. Każdy przystanek komunikacyjny powinien być wyposażony w kosz.

§ 9.
Pojemnik i  kontenery na odpady oraz worki z odpadami należy ustawiać na terenie 
nieruchomości w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu prowadzącego działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez konieczności wejścia na teren 
nieruchomości.  Jeżeli nie ma takiej możliwości właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
wystawić pojemniki lub worki przed wejściem na teren nieruchomości  lub na chodnik 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu.

§ 10.
1. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,  porządkowym 

i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, realizowanym przez: 
a) gromadzenie odpadów w pojemniku zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) domykanie pojemnika wyposażonego w klapy celem zabezpieczenia przed 

dostępem wód opadowych,
c) prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemnika,
d) niedopuszczanie do przeciążania pojemnika.

§ 11.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić swobodny dojazd pojazdu 
asenizacyjnego do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oczyszczalni 
przydomowej w celu ich opróżnienia.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.
1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów i nieczystości ciekłych 

z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

§ 13.
1. Ustala  się  następującą  minimalną  częstotliwość  pozbywania  się  odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości:
a) zmieszane odpady komunalne  - co najmniej jeden raz w miesiącu, 
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b) odpady segregowane  obejmujące:   papier  i  tekturę,  szkło,  tworzywa  sztuczne, 
metale, opakowania wielomateriałowe – co najmniej jeden raz  w miesiącu,

c) meble  i  inne  odpady odpady wielkogabarytowe oraz  zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – co najmniej jeden raz w roku,

d) odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie 
i  akumulatory,  świetlówki,  zużyte  opony,  odzież  –  według  zapotrzebowania 
poprzez przekazanie do PSZOK,

e) odpady  budowlane  lub  rozbiórkowe  –  nie  później  niż  w  ciągu  21  dni  od 
zapełnienia pojemnika lub zakończenia prac remontowych,

f) nieczystości  ciekłe  –  systematycznie,  nie  dopuszczając  do  przepełnienia 
zbiorników do gromadzenia nieczystości, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.

g) częstotliwość  usuwania  odpadów  komunalnych  z  terenów  przeznaczonych  do 
użytku publicznego należy dostosować do potrzeb w taki sposób, aby nie dopuścić 
do przepełniania pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. 

§ 14.
1. Właściciele nieruchomości pozbywają się powstających odpadów komunalnych 

w sposób następujący:
a) zmieszane odpady komunalne –  gromadzone w przeznaczonych do tego 

pojemnikach (workach) i odbierane sprzed nieruchomości,
b) odpady segregowane  obejmujące:   papier  i  tekturę,  szkło,  tworzywa  sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe -  gromadzone w przeznaczonych do tego 
workach  i  odbierane  sprzed  nieruchomości,  jak  również  przekazywane  we 
własnym zakresie do PSZOK,

c) meble  i  inne  odpady odpady wielkogabarytowe oraz  zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – odbierane sprzed nieruchomości jak również przekazywane we 
własnym zakresie do PSZOK,

d) odpady ulegające biodegradacji – gromadzone i kompostowane w przydomowych 
pryzmach bądź przekazywane we własnym zakresie do PSZOK,

e) przeterminowane  leki,  chemikalia,  zużyte  baterie  i  akumulatory,  świetlówki, 
zużyte opony – przekazywane we własnym zakresie do PSZOK,

f) odzież – należy umieszczać w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego 
celu  ustawionych  na  terenie  gminy  Przystajń;  dopuszcza  się  również 
przekazywanie  ww.  odpadów  podmiotom  lub  organizacjom  humanitarnym 
prowadzącym zorganizowane zbiórki,

g) odpady budowlane lub rozbiórkowe – gromadzone w oddzielnych workach lub 
pojemnikach  i  odbierane  sprzed  nieruchomości,  jak  również  przekazywane  we 
własnym zakresie do PSZOK.

Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15.
1. Właściciele  i  opiekunowie  zwierząt  domowych,  zobowiązani  są  do  zachowania 

środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo poprzez: 
a) sprawowanie  stałego  nadzoru  i  właściwej  opieki  nad  zwierzętami,  aby  nie 

stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia,
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b) bezzwłoczne usuwania z  miejsc publicznych (m.in.  z  ulic,  chodników, terenów 
zielonych)  odchodów i  innych  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez  zwierzęta 
domowe.

2. Właściciele i opiekunowie psów są w szczególności zobowiązani do:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad zwierzęciem,
b) utrzymywania  psów  na  terenie  nieruchomości  w  sposób  uniemożliwiający  im 

wydostanie się na zewnątrz obiektu,
c) wyprowadzanie zwierząt  na uwięzi  i  w kagańcu; dopuszcza się zwolnienie psa 

z  uwięzi  w  miejscach  mało  uczęszczanych  przez  ludzi  jeżeli  właściciel  ma 
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli na jego zachowaniem.

§ 16.
1. Zabrania się:

a) wprowadzania psów lub innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej, 
na place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki, fontanny. Zakaz wprowadzania psów 
do budynków użyteczności  publicznej  nie  dotyczy psów „przewodników” osób 
niepełnosprawnych,

b) wpuszczania psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci.

Rozdział 5.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na poszczególnych obszarach lub

w poszczególnych nieruchomościach

§ 17.
Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolnej:

1) na terenie nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) na terenie nieruchomości, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
3) w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,  nie wyłączając strychów, piwnic, 

balkonów,
4) w garażach.

§ 18.
Powstające podczas utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości ciekłe 
należy gromadzić i usuwać z terenu nieruchomości tak,  aby nie powodowały 
zanieczyszczenia środowiska.

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19.
W ramach gospodarki odpadami należy: 

1) prowadzić,  w  szczególności  w  placówkach   oświatowych  i  na  zebraniach 
z mieszkańcami, działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia 
ilości odpadów powstających na nieruchomościach, 

2) promować  kompostowanie  odpadów  ulegających  biodegradacji  powstających 
w nieruchomościach, we własnym zakresie i na własne potrzeby. 
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Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania

§ 20. 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie 

nieruchomości.  Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków 
jednorodzinnych,  może być realizowany tylko w miarę potrzeby.  Obszarem objętym 
deratyzacją są: altany śmietnikowe, korytarze piwniczne, komory i węzły cieplne, inne 
pomieszczenia a w szczególności: magazyny, składy, wiaty.

2. Deratyzację przeprowadza się w przypadku pojawienia się gryzoni lub pogarszania się 
stanu  sanitarno-epidemiologicznego.

3. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w granicach administracyjnych 
gminy Przystajń, a w szczególności:
a) obiekty użyteczności publicznej
b) zakłady produkujące żywność
c) zabudowania gospodarcze

4. Deratyzację określoną w ust. 1 i 2 należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w roku 
na przełomie września i października.

5. Przez  okres  przeprowadzania  deratyzacji  obowiązuje  zachowanie  szczególnej 
ostrożności  w obrębie miejsc wyłożenia  środków zwalczających gryzonie.  Miejsca 
wyłożenia trutki winny być oznakowane.
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