UCHWAŁA NR XXIV.165.2020
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 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 2020 r., poz. 713 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 życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 4. Traci moc 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.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Kmieć
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Załącznik do uchwały Nr XXIV.165.2020
Rady Gminy Przystajń
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) popiół i żużel paleniskowy,
h) odpady niebezpieczne,
i) przeterminowane leki i chemikalia,
j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n) zużyte opony,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości po selektywnym zbieraniu
odpadów wymienionych w ust. 1, należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach, a w razie okresowego
powstania nadmiaru tych odpadów, dopuszcza się ich gromadzenie w workach z folii HDPE / LDPE.
3. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady
stanowiące odpady komunalne można kompostować w kompostownikach przydomowych, przez co rozumie się
urządzenie do kompostowania odpadów wykonane z dowolnego materiału służące do tlenowego rozkładu
związków organicznych.
4. Wymogu kompostowania w kompostownikach przydomowych bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie spełnia:
a) kompostowanie w dołach lub zbiornikach ograniczających dostęp powietrza;
b) kompostowanie w formie pryzmy.
5. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w całości
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Właściciele nieruchomości, o których mowa
powyżej zobowiązani są do dostarczania nieskompostowanych bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych we własnym zakresie.
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6. W przypadku gdy na danej nieruchomości powstaje popiół i żużel paleniskowy właściciele
nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania tej
frakcji odpadu.
7. Do pojemnika z przeznaczeniem na popiół i żużel paleniskowy nie wolno wrzucać gorącego popiołu ani
zalewać go wodą.
§ 2. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia przyjmowanie
rodzajów odpadów:

następujących

a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) popiół i żużel paleniskowy,
h) odpady niebezpieczne,
i) przeterminowane leki i chemikalia,
j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n) zużyte opony,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele
nieruchomości zapewniają we własnym zakresie. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy również
samodzielny rozładunek odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika
obsługującego Punkt.
§ 3. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego następuje w sposób mechaniczny lub ręczny poprzez ich zamiatanie, zbieranie, zmywanie
i zgarnianie z miejsca niepowodującego utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów lub zanieczyszczenia jezdni.
§ 4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się na terenie nieruchomości, wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela, na
utwardzonej nieruchomości lub jej części pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód
i gleby, bądź nie powodują utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. Powstające odpady powinny być
gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach.
Rozdział 2.
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, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Pojemniki i worki 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.
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2. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości:
a) pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu,
b) worki wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju
odpadów,
c) kontenery metalowe.
3. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych należy używać pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu.
§ 6. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z pojemników lub worków, ustala się minimalną pojemność
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) pojemnik o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych,
b) pojemnik o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia popiołu i żużlu,
c) worki o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia szkła,
d) worki o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia papieru,
e) worki o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych,
f) worki o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia bioodpadów,
2) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi – zbiorcze pojemniki o pojemności:
a) co najmniej 770 l na potrzeby gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) co najmniej 770 l na potrzeby gromadzenia szkła,
c) co najmniej 770 l na potrzeby gromadzenia papieru,
d) co najmniej 770 l na potrzeby gromadzenia metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych,
e) co najmniej 770 l na potrzeby gromadzenia bioodpadów,
f) co najmniej 770 l na potrzeby gromadzenia popiołu i żużlu paleniskowego,
3) nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) pojemnik o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych,
b) pojemnik o pojemności 120 l – na potrzeby gromadzenia popiołu i żużlu,
c) worki o pojemności 120 l na potrzeby gromadzenia szkła,
d) worki o pojemności 120 l na potrzeby gromadzenia papieru,
e) worki o pojemności 120 l na potrzeby gromadzenia metali, tworzyw sztucznych, odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych,
f) worki o pojemności 120 l na potrzeby gromadzenia bioodpadów,
4) szkoły i przedszkola - nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l,
5) hotele, pensjonaty - nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l,
6) lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie: nie mniej niż jeden pojemnik 240 l,
7) tereny przeznaczone do użytku publicznego oraz na drogach publicznych – pojemnik o pojemności 30 l,
8) pozostałe nieruchomości na których powstają odpady - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.
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§ 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. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych powinny być rozmieszczane w miejscach i przy obiektach użyteczności
publicznej, w sposób zapewniający możliwość pozbycia się odpadów, przy zachowaniu odległości
rozmieszczenia pomiędzy pojemnikami nie większej niż 200 metrów w obrębie jednego miejsca bądź obiektu.
4. W przypadku chodników położonych przy drogach publicznych odległość rozmieszczenia pomiędzy
pojemnikami wynosi nie więcej niż 1000 metrów.
5. Każdy przystanek komunikacyjny powinien być wyposażony w pojemnik do gromadzenia odpadów
komunalnych.
§ 8. 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) wykonywanie dezynfekcji pojemnika co najmniej 1 raz na rok,
d) niedopuszczanie do przeciążania pojemnika,
e) W przypadku uszkodzenia pojemnika lub jej części np. pokrywy, uchwytów, kół, należy dokonać
niezbędnych napraw w celu zapewnienia stanu ciągłej sprawności technicznej pojemnika.
2. Utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym jest
obowiązkiem właściciela nieruchomości, realizowanym przez:
a) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób aby nie dochodziło
do ich zmieszania,
b) ustawienie pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących
utrudnienia dla mieszkańców lub nieruchomości sąsiednich,
c) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów poprzez ręczne lub
mechaniczne czyszczenia i zamiatanie tych miejsc,
d) mycie i czyszczenie miejsc gromadzenia odpadów co najmniej 1 raz w roku.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenunieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów i nieczystości ciekłych z nieruchomości winna
być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów gwarantująca zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi – 1 raz na tydzień w okresie kwiecień
październik i 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec,
b) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – 1 raz na dwa tygodnie
w okresie kwiecień październik i 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec,
c) nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – 1 raz na miesiąc,
d) pozostałe nieruchomości – 1 raz w miesiącu,
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2) odpady obejmujące: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe –
1 raz w miesiącu,
3) popiół i żużel paleniskowy – 1 raz w miesiącu w okresie październik-kwiecień oraz miesiącach czerwiec
i sierpień,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane
i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony, – 1 raz w roku,
5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki – 1 raz na dwa miesiące,
6) nieczystości ciekłe – systematycznie, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika bądź zanieczyszczenia
powierzchni ziemi i wód powierzchniowych lub podziemnych, nie rzadziej jednak niż co cztery miesiące,
7) odpady komunalne gromadzone pojemnikach zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
8) bioodpady:
a) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi – 1 raz na tydzień w okresie kwiecień
październik i 1 raz na miesiąc w okresie listopad – styczeń oraz miesiąc marzec,
b) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – 1 raz na dwa tygodnie
w okresie kwiecień październik i 1 raz na miesiąc w okresie listopad – styczeń oraz miesiąc marzec,
c) nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – 1 raz w miesiącu,
d) pozostałe nieruchomości – 1 raz w miesiącu.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się powstających odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych w sposób następujący:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach lub
workach i odbierane sprzed nieruchomości,
b) odpady obejmujące: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe gromadzone w przeznaczonych do tego workach lub pojemnikach i odbierane sprzed nieruchomości,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, popiół i żużel
paleniskowy – odbierane sprzed nieruchomości,
d) bioodpady – gromadzone i kompostowane w przydomowych kompostownikach lub gromadzone w workach
/ pojemnikach i odbierane sprzed nieruchomości,
e) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki – przekazywane uprawnionym podmiotom,
f) odpady budowlane lub rozbiórkowe – gromadzone w oddzielnych workach lub pojemnikach i odbierane
sprzed nieruchomości,
g) nieczystości ciekłe - odbierane bezpośrednio ze zbiorników przez uprawnione podmioty.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami
wielolokalowymi oraz właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, mogą dodatkowo pozbywać się odpadów
wskazanych w § 2 ust. 1 poprzez przekazanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
określa się następująco:
a) odpady gromadzone są w wyznaczonych pojemnikach zlokalizowanych na terenie przeznaczonym do użytku
publicznego i odbierane bezpośrednio przez uprawnione podmioty.
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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
§ 11. Utrzymujący zwierzęta domowe są w szczególności zobowiązani do:
a) sprawowania stałej opieki i nadzoru nad zwierzęciem,
b) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia,
c) usuwania zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku pozostawionych przez swoje
zwierzęta poprzez wyrzucanie ich w szczelnym opakowaniu do pojemnika na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
d) utrzymywania psów na terenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający im wydostanie się na zewnątrz
obiektu,
e) wyprowadzania psów na smyczy a agresywnych dodatkowo w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek,
stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione; dopuszcza się zwolnienie psa
z uwięzi w miejscach mało uczęszczanych i nie zagospodarowanych, jeżeli właściciel ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli.
Rozdział 5.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji
rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na poszczególnych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 12. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny
publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednie.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
wielolokalowymi.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 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:
a) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,
b) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania poprzez odnowę, naprawę, bądź
przekazanie innym osobom lub instytucjom do dalszego użytkowania sprawnych, lecz zbytecznych
przedmiotów.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania
§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
a) zabudowane budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi,
b) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania
lub składowania produktów rolno - spożywczych,
c) zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej.
2. Deratyzację należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w roku na przełomie września i października.
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