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Poz. 7069
UCHWAŁA NR 83/XIII/2015
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art 41 ust. 1 i art. 42 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie.
Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 157/XXV/2012 Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk
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Załącznik do Uchwały Nr 83/XIII/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 26 listopada 2015 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Koziegłowy.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
i Miasta Koziegłowy, określający częstotliwość ich odbierania o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 6 r
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) zarządzającym systemem gospodarki odpadami - rozumie się przez to Gminę i Miasto Koziegłowy
realizującą zadania opisane w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymani czystości i porządku w gminach lub inny podmiot,
któremu zadania zostały powierzone;
5) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do
rejestru działalności regulowanej (art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), który zgodnie
z zapisami art. 6 d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na mocy wygranego przetargu
podpisał z Gminą i Miastem Koziegłowy umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
6) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt;
7) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);
2) odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;
3) tworzywa sztuczne i metale;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) przeterminowane leki;
7) chemikalia;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) opakowania wielomateriałowe;
12) zielone;
13) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
2. Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku
publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę
występujących potrzeb.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia
usunięte z nieruchomości.
3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub
innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
1) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji;
2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania
przeznaczonych;

środowiska

i gromadzenia

powstających

odpadów

w urządzeniach

do

tego

2) nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości, w tym
gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach) oraz kosić trawy
i chwasty.
§ 7. 1. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla,
gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej,
które nie są odpadami komunalnymi.
2. Nie należy spalać w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią, jakichkolwiek odpadów
komunalnych.
§ 8. Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy nie należy:
1) gromadzić wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
2) gromadzić i umieszczać w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach handlowych,
lokalach gastronomicznych, targowiskach, lokalach usługowych i mieszkalnych,
3) podrzucać odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników będących w posiadaniu
innego właściciela.
Rozdział 3.
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.
§ 9. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, to:
1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 l,
2) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 120 l,
3) kontenery o pojemności: 2,5 m3, 4 m 3, 5 m 3, 7 m 3, 10 m 3,
4) worki o pojemności 80 l, 120 l,
5) inne pojemniki i kontenery.
2. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w workach 80 l, 120 l w następującej kolorystyce:
1) worek zielony – przeznaczony na szkło,
2) worek żółty – przeznaczony na plastik,
3) worek niebieski – przeznaczony na papier,
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4) worek brązowy- przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
lub pojemnikach o następującej kolorystyce:
5) zielony – przeznaczony na szkło,
6) żółty – przeznaczony na plastik,
7) niebieski – przeznaczony na papier,
8) brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.
3. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki lub worki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny
znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym.
4. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, dla celów selektywnej zbiórki
odpadów stosuje się pojemniki lub worki o kolorystyce określonej w ust. 2.
5. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na
zidentyfikowanie przedsiębiorcy, opis określający ich przeznaczenie oraz utrzymane w odpowiedniej kolorystyce.
6. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości
w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co najmniej 2 razy do roku.
§ 10. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych niesegregowanych na terenach zamieszkałych, gdzie zamieszkuje:
1) nie więcej niż osoby 3 – 120 l,
2) od 4 do 6 osób – 240 l lub 2x120 l,
3) od 7 do 10 osób – 1 x 240 i 1x 120 lub 3x120 l,
4) od 11 do 15 osób – 2 x 240 l lub 4 x 120 l,
5) powyżej 15 osób w zależności od potrzeb, z zachowaniem że, na każde kolejne 3 osoby przypada 120 l.
2. W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
w pojemniki o odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną tygodniową ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych:
1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2 l na każdego pracownika oraz 0,2 l na
każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego - dla każdego rodzaju odpadów,
2) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika - dla każdego rodzaju odpadów,
3) dla przedszkoli – 2 l na każde dziecko i pracownika - dla każdego rodzaju odpadów,
4) dla lokali handlowych – 20 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej
120l / lokal - dla każdego rodzaju odpadów,
5) dla punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) – 20 l na każdego
zatrudnionego lecz co najmniej 120 l - dla każdego rodzaju odpadów,
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz co najmniej jeden pojemnik 120 l na
lokal - dla każdego rodzaju odpadów,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych –120 l dla każdego rodzaju odpadów, na każdych 10 pracowników,
8) dla szpitali, internatów, hoteli itp. – 5 l na jedno łóżko - dla każdego rodzaju odpadów,
9) dla cmentarzy – 1 l na jedno miejsce pochówku - dla każdego rodzaju odpadów.
§ 11. Ustala się następujące zasady dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:
1) Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów
komunalnych określonych w § 9 ust. 2.
2) W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot
prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady.
Ustawione kosze muszą być systematycznie opróżniane.
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§ 12. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno
dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości
lub osób trzecich.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w czystości.
Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony
i niekompletny (np. bez pokrywy).
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 13. 1. Odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości powinny być odbierane z następującą
częstotliwością:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
a) zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie,
b) zabudowa wielorodzinna - raz na tydzień na terenie Miasta Koziegłowy,
c) zabudowa wielorodzinna na terenie wiejskim Gminy i Miasta Koziegłowy - raz na dwa tygodnie,
2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) z budynków użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) - nie rzadziej niz raz na
tydzień,
c) pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości powinny być odbierane z następującą
częstotliwością:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
a) zabudowa jednorodzinna – raz na miesiąc,
b) zabudowa wielorodzinna – raz na miesiąc,
2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady nie rzadziej niż raz na
miesiąc.
3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka
potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiące odpady komunalne do 1 m 3 oraz zużytych opon odbywać się będzie w ramach zbiórek dwa razy do
roku.
5. Odpady powstałe w wyniku remontów powyżej 1m3 na terenie nieruchomości należy gromadzić
w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont
i przekazać przedsiębiorcy posiadającemu stosowną koncesję.
6. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością
i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód
powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniania zbiorników powinna być dostosowana do ilości
wytwarzanych nieczystości ciekłych. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zamówienia
właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, który posiada stosowną koncesję.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 14. 1. Gmina i Miasto Koziegłowy została zaliczona do Regionu I gospodarki odpadami w województwie
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śląskim.
2. Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy będą zagospodarowane
i przetwarzane w instalacjach regionalnych lub zastępczych zlokalizowanych na obszarze Regionu I.
3. Wykaz instalacji regionalnych lub zastępczych zawiera wojewódzki plan gospodarki odpadami uchwalony
przez Sejmik Województwa Śląskiego.
§ 15. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy prowadzić działania promujące
postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach, informować,
szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego
ogrzewania na środowisko i organizm ludzki, promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane:
1) do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
3) zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub
budynek pilnowany jest przez psa oraz oznakowanie takiego obiektu, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę.
§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe nie powinny w szczególności:
1) pozostawiać zwierząt w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby
niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem,
2) wprowadzać psów i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, obowiązek ten
nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników i osób niepełnosprawnych
korzystających z pomocy psów – opiekunów,
3) wprowadzać psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci,
kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, placówek oświatowych, boisk, cmentarzy,
4) pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się
w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych,
5) trzymać jako zwierzęta domowe, zwierząt nieoswojonych, uprzednio dziko żyjących,
6) wyprowadzać zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi
i zwierząt) oraz wyprowadzać zwierząt egzotycznych.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymogów:
1) sanitarnych;
2) pomieszczeń budowlanych;
3) ochrony środowiska;
4) ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
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2. Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymywane tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny
publiczne oraz tereny przyległe.
3. Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w tym emisje będące jej skutkiem
muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla.
Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 20. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w obrębie swojej nieruchomości
na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
§ 21. Obszarami przeznaczonymi do obowiązkowej deratyzacji w granicach administracyjnych Gminy i Miasta
Koziegłowy, są obszary zabudowane:
1) oczyszczalnią ścieków i kanalizacji sanitarnych;
2) zakładami produkcji żywności;
3) placówkami kulturalno oświatowymi;
4) zakładami opieki zdrowotnej;
5) budynkami wielorodzinnymi.
§ 22. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji co najmniej dwa razy w roku w okresie
wiosennym i jesiennym na terenach obowiązkowej deratyzacji.

