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UCHWAŁA NR XXIII/281/20
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, na wniosek Prezydenta
Miasta Zawiercie,
- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie oraz uchwała
XLV/410/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Chawuła
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/281/20
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 26 lutego 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE
Rozdział I.
Postanowienia ogólne oraz inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie.
§ 2. Niniejszy Regulamin spełnia wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
a w szczególności poprzez:
1) objęcie wszystkich mieszkańców Gminy Zawiercie zorganizowanym systemem odbierania odpadów
komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów;
2) zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz
papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;
3) dopuszczenie kompostowania bioodpadów powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie
i na własne potrzeby w celu ograniczenia składowania bioodpadów;
4) wydzielenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie
do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odbierający lub zbierający odpady;
2) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej również PSZOK) – rozumie się
przez to zlokalizowany na terenie Gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, do
którego mieszkańcy Gminy mogą przekazywać selektywnie zebrane odpady.
Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) przekazywanie wytworzonych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom wpisanym do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie;
2) oddzielne gromadzenie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, odpadów medycznych,
weterynaryjnych.
Rozdział III.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 5. 1. Obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają
następujące rodzaje odpadów:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
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7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) 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;
9) zużyte opony;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) styropian budowlany;
12) wełna mineralna;
13) papa odpadowa;
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
16) zużyte baterie i akumulatory;
17) inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje,
detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki – z wyłączeniem azbestu;
18) odzież i tekstylia;
19) styropian opakowaniowy;
20) popiół.
2. Inne niż wymienione w ust. 1 odpady komunalne należy zbierać jako pozostałe odpady komunalne,
zwane dalej niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi;
3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1-6, pkt. 14, pkt. 20 oraz odpady wymienione w ust. 2 będą odbierane
od właścicieli nieruchomości sprzed nieruchomości/ z gniazda pojemników na odpady komunalne, zgodnie
z ustalonym harmonogramem odbioru.
4. Pozostałe odpady wymienione w ust. 1 właściciel nieruchomości zamieszkałej dostarcza samodzielnie do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub do punktów skupu prowadzonych przez
przedsiębiorców lub przekazuje uprawnionemu przedsiębiorcy na własny koszt, zaś właściciel nieruchomości
niezamieszkałej może dostarczyć je do punktów skupu prowadzonych przez przedsiębiorców lub przekazać
uprawnionemu przedsiębiorcy na koszt własny.
5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizuje się poprzez:
1) selektywne gromadzenie (zapewnienie gromadzenia) przez właściciela nieruchomości poszczególnych
frakcji odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach, workach lub kontenerach;
2) odbiór z terenu nieruchomości frakcji odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne w tym odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, meble i inne odpady wielkogabarytowe, bioodpady, popiół;
3) odbiór z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
4) samodzielne i na własny koszt dostarczanie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, przy czym dopuszcza się przekazanie odpadów będących surowcami wtórnymi
przedsiębiorcy prowadzącemu skup danej frakcji odpadów;
5) kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach;
6) zbieranie do kontenerów typu mulda, pojemnika lub worka bigbag lub dostarczenie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
7) wrzucanie przeterminowanych leków do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, które
przystąpiły do ich zbiórki w porozumieniu z Gminą Zawiercie lub dostarczenie ich do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
8) wrzucanie baterii do specjalnych pojemników ustawionych:
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a) w placówkach oświatowych (w ramach organizowanego przez Urząd Miejski w Zawierciu konkursu
„Zbieranie zużytych baterii suchych”) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej,
b) w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii,
c) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
9) przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Dopuszcza się przekazanie zużytego sprzętu RTV lub AGD w punkcie handlowym, w którym dokonuje się
zakupu nowego sprzętu;
10) przekazanie odzieży i tekstyliów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dopuszcza
się przekazanie dającej się ponownie użyć odzieży i tekstyliów na rzecz podmiotów uprawnionych do ich
zbiórki.
Rozdział IV.
Rodzaj 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 i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jak i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 6. 1. Przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź innych źródłach oraz liczby osób korzystających z pojemników, ustala się następujące rodzaje
urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawiercie:
1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l;
2) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, kontenery
KP-7 (7000 l), KP-8 (8000 l), KP-10 (10000 l);
3) worki do selektywnej zbiórki o minimalnej pojemności 120 l, za wyjątkiem worków zielonych na szkło,
których minimalna pojemność może wynosić 80 l;
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, kontenery KP-7, KP-8,
KP-10;
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące zasady:
1) gospodarstwo domowe liczące do 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) gospodarstwo domowe liczące do 3-4 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) gospodarstwo domowe liczące od 5-7 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik
o pojemności 240 l;
4) gospodarstwo domowe liczące 8 osób i powyżej – 2 pojemniki o pojemności 240 l;
5) prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego
zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum
120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, dotyczy to również każdorazowego
wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego będącego we własności lub posiadaniu tego
samego prowadzącego działalność gospodarczą;
6) zarządzający lub właściciel nieruchomości, na której znajdują się ogródki działkowe zobowiązany jest do
wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
o pojemności nie mniejszej niż 20 l w przeliczeniu na każdy ogródek działkowy w okresie sezonu tj. od
1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem;
7) w przypadku przepełniania się pojemników spełniających zasady określone w punktach 1-6 właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do wymiany pojemnika na pojemnik o większej pojemności lub do
wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik;
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8) zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby
mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania
określone w niniejszym Regulaminie.
3. W miejscach publicznych, w tym na przystankach komunikacyjnych, na peronach kolejowych oraz na
terenach rekreacyjnych odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności,
odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach powinna być dostosowana do
panującego w danym terenie ruchu pieszych.
4. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych muszą być przeznaczone tylko do zbierania odpadów
komunalnych i muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.
5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić
pojemnikach/kontenerach specjalnie do tego przeznaczonych o następującej kolorystyce:

w workach

lub

1) pojemnik/worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
2) pojemnik/worek niebieski oznaczony napisem „Papier”;
3) pojemnik/worek zielony oznaczony napisem: „Szkło”;
4) pojemnik/worek brązowy oznaczony napisem „Bio”
5) pojemnik czarny lub szary oznaczony napisem „Popiół”.
6. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
czym:
1) częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników, w szczególności pojemników na bioodpady oraz
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będzie wynosiła minimum 1 raz w miesiącu w okresie od
1 maja do 30 września. W pozostałym okresie, w zależności od warunków atmosferycznych, nie rzadziej
niż 1 raz na kwartał. Dopuszcza się wykonanie mycia i dezynfekcji pojemników przez podmioty działające
na zlecenie właściciela/zarządcy nieruchomości;
2) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym należeć będzie do właściciela pojemników.
7. Realizując obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zapewnia należyte wydzielenie na terenie
nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów wytworzonych na nieruchomości. W przypadku braku
możliwości wyznaczenia miejsca zbierania odpadów na własnym terenie, dopuszcza się zlokalizowanie takiego
miejsca na innej nieruchomości za zgodą jej właściciela, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia, że odpady
gromadzone są z nieruchomości wytwarzających je.
Rozdział V.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwolnienia właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub
worka na bioodpady
§ 7. 1. Bioodpady kompostować można w kompostowniku przydomowym, jak i też w wyznaczonej
otwartej pryzmie w ogrodzie.
2. Do kompostowania można używać w szczególności następujących odpadów:
1) resztki roślinne z kuchni, także fusy z herbaty, resztki warzyw, owoców, skorupy jajek;
2) trawa z plewienia i koszenia trawy, zeschłe rośliny;
3) poobcinane, rozdrobnione gałęzie;
4) zdrowe zielone liście z drzew;
5) papier czy tektura w drobnych kawałkach (biodegradowalne);
6) resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.
3. Nie należy używać do kompostowania w szczególności następujących odpadów:
1) kolorowych czasopism;
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2) kości i resztek zwierzęcych;
3) tłuszczy;
4) zainfekowanych roślin ogrodowych.
Rozdział VI.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy wielorodzinnej:
1) W przypadku odpadów selektywnie zebranych:
a) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na
tydzień;
b) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
c) papier – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
d) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
natomiast w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad oraz grudzień nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
f) popiół – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie letnim od 1 kwietnia do
30 września jeden raz na miesiąc.
2) W przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu;
2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy jednorodzinnej:
1) W przypadku odpadów selektywnie zebranych:
a) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu, natomiast w okresie letnim od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie;
b) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
c) papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
d) bioodpady– w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
natomiast w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad oraz grudzień nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu – za wyjątkiem nieruchomości, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów
w przydomowych kompostownikach;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku: wiosną i jesienią.
f) popiół – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, natomiast w okresie letnim od 1 kwietnia do
30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
2) W przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie
3. Ustala się częstotliwość pozbywania się z nieruchomości niezamieszkałych powstałych na nich odpadów
komunalnych:
1) w przypadku odpadów selektywnie zebranych:
a) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;
b) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
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c) papier – nie rzadziej na jeden raz na dwa miesiące;
d) bioodpady - w okresie letnim od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, natomiast w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
e) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, natomiast w okresie letnim od 1 kwietnia do
30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
2) W przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej jeden raz na trzy tygodnie.
3) W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) w przypadku koszy ulicznych - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
b) w przypadku odpadów komunalnych z cmentarzy:
- w okresie świątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych) - nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
- poza okresami świąt – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
c) w przypadku organizacji imprez masowych - organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać
odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
4. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uzgadnia
termin ich odbioru z przedsiębiorcą, za dodatkową opłatą.
5. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki jest
konieczne poza harmonogramem określonym przez przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej
może je samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
6. W przypadku odpadów takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne, w tym
oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne,
świetlówki – z wyłączeniem azbestu, odzież i tekstylia, styropian opakowaniowy – częstotliwość pozbywania
się odpadów według potrzeb, jednak w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty wytworzenia odpadów –
w sposób określony w § 5 ust. 5 pkt. 4 – 10.
§ 9. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
zobowiązany jest do zapewnienia wywozu nieczystości ciekłych przez podmiot posiadający zezwolenie
Prezydenta Miasta Zawiercie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię nieczystości ciekłych
zobowiązany jest do zapewnienia wywozu nieczystości zgromadzonych w osadniku przez uprawniony
podmiot.
3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika,
zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia lub powstanie osadu nadmiernego w zbiorniku przydomowej
oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe z nieruchomości zamieszkałych powinny być opróżniane
z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy, zaś osady z przydomowych oczyszczalni usuwane zgodnie
z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni.
Rozdział VII.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
§ 10. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia przyjmowanie z nieruchomości
zamieszkałych następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na następujące rodzaje
odpadów:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–8–

Poz. 2071

a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) 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,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) inne odpady niebezpieczne, w tym: oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje,
detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki – z wyłączeniem azbestu;
m) odzież i tekstylia,
n) styropian opakowaniowy dużych rozmiarów,
o) popiół,
p) zużyte opony,
q) odpady budowlane i rozbiórkowe,
r) styropian budowlany,
s) wełna mineralna;
t) papa odpadowa.
2) Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1 lit od a) do o) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych będą przyjmowane bez limitu.
3) Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1 lit. od p) do t) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych będą przyjmowane w ilościach limitowanych.
2. Odpady na PSZOK-u należy umieszczać
w oznakowanych specjalistycznych pojemnikach.

w oznakowanych

pojemnikach

i kontenerach

lub

3. Przekazując odpady do PSZOK mieszkaniec zapewnia:
1) transport odpadów we własnym zakresie i na własny koszt w godzinach pracy punktu;
2) przestrzeganie regulaminu PSZOK-a wywieszonego na tablicy ogłoszeń punktu i podanego do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Zawiercie;
3) należyte zabezpieczenie i izolację odpadów niekwalifikujących 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 igły i strzykawki;
4) oznaczenie odpadów niebezpiecznych, należycie opakowanych w sposób szczelny, umożliwiający
identyfikację odpadów w chwili przekazania.
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Rozdział VIII.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
§ 11. Błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
lub chodników zlokalizowanych wzdłuż nieruchomości powinny być uprzątnięte w taki sposób, aby
nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, nie utrudniać spływu wody do kanalizacji oraz
nie zagrażać istniejącej roślinności i instalacjom oraz budowlom.
Rozdział IX.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§ 12. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie na terenie nieruchomości
właściciela pojazdu pod warunkiem, że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska.
2. Podczas mycia pojazdów należy zapewnić zabezpieczenie
sąsiednich posesji oraz na tereny użytku publicznego.

przed spływaniem ścieków

na tereny

3. Powstające ścieki z mycia pojazdów należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego
zbiornika bezodpływowego, po uprzednim ich podczyszczeniu w osadniku i separatorze.
4. Dopuszcza się prowadzenie drobnych doraźnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
naprawczymi, za zgodą właściciela nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie spowodują
zanieczyszczenia wód i gleby, nie będą stwarzały uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli
nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości,
a sposób postępowania z odpadami powstającymi podczas napraw będzie zgodny z obowiązującymi
przepisami.
5. Dopuszcza się prowadzenie drobnych doraźnych napraw pojazdów samochodowych bez zgody
właściciela nieruchomości – w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu
uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.
Rozdział X.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną, ich mieszańców oraz psów
wykazujących agresywne usposobienie – w kaganiec;
2) w miejscach publicznych prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, ich mieszańce
lub psy wykazujące agresywne usposobienie dodatkowo w nałożonym kagańcu;
3) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce na terenie
należycie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ostrzegawczą, umieszczoną w widocznym miejscu,
wykonaną z trwałego materiału, z napisem – „UWAGA PIES” lub o podobnej treści;
4) natychmiastowe usuwanie przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe zanieczyszczeń pozostawionych
przez te zwierzęta w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., obowiązek ten nie dotyczy osób
niewidomych korzystających z psów – przewodników.
3. Zabrania się wypuszczania zwierząt domowych bez dozoru poza teren własnej posesji, a w
budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania.
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4. Zabrania się przebywania zwierząt domowych na terenach placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
boisk szkolnych, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów
ustalonych przez zarządców nieruchomości.
5. Zabrania się przebywania zwierząt domowych w obiektach użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy, itp., zakaz ten nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.
Rozdział XI.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 14. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie będzie stwarzało żadnych uciążliwości dla użytkowników lub
współużytkowników nieruchomości sąsiednich;
2) utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych uniemożliwiających
przedostanie się zwierząt na drogi publiczne i tereny użytku publicznego;
3) nie dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich w lokalach mieszkalnych zabudowy
wielorodzinnej.
§ 15. 1. Utrzymujący pszczoły są zobowiązani do trzymania ich w ulach, ustawionych w odległości:
1) co najmniej 10 m od granicy zabudowanych nieruchomości;
2) co najmniej 20 metrów od uczęszczanych dróg publicznych, przy czym dopuszcza się lokalizowanie uli
w odległości co najmniej 10 metrów od dróg publicznych, pod warunkiem odgrodzenia przeszkodą
o wysokości co najmniej 2 metry, która zmusi pszczoły do wznoszenia się wyżej nad pobliskim terenem;
3) co najmniej 150 metrów od obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przychodnie, domy
opieki, przedszkola;
– w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
2. Obszar każdej pasieki powinien być dobrze oznaczony, natomiast przy każdym wejściu powinna
znajdować się widoczna tablica z napisem „Uwaga pszczoły – osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Rozdział XII.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych są zobowiązani
do przeprowadzenia deratyzacji w przypadkach wystąpienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.
2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi;
2) zabudowane obiektami lub magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź
przechowywania/składowania produktów rolno-spożywczych.
3. Deratyzację na obszarach wymienionych w ustępie 2 przeprowadza się dwa razy w roku w okresie 15 31 marca oraz 15 - 31 października z zastrzeżeniem jak w ustępie. 4.
4. W przypadku stwierdzenia gryzoni należy przeprowadzić deratyzację niezwłocznie bez względu na
obszar wystąpienia gryzoni.
Rozdział XIII.
Pozostałe wymagania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie
§ 17. Na terenie Gminy Zawiercie wymaga się:
1) nie umieszczania odpadów zebranych selektywnie w workach, pojemnikach i kontenerach przeznaczonych
do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
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2) nie wrzucania innych niż prawidłowa frakcja odpadów do worków lub pojemników przeznaczonych do
selektywnej zbiórki;
3) nie mieszania selektywnie zebranych odpadów, nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania,
w szczególności z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi;
4) nie spalania w workach, pojemnikach i kontenerach jakichkolwiek odpadów;
5) nie spalania odpadów w paleniskach domowych oraz na terenie podwórek i ogrodów,
6) nie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
7) nie gromadzenia i nie umieszczania w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych
w nieruchomościach zamieszkałych, lokalach gastronomicznych, punktach handlowych usytuowanych
poza lokalem, zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych;
8) korzystania wyłącznie z pojemników/worków na odpady komunalne, przeznaczonych do zbiórki odpadów
z danej nieruchomości;
9) o ile rodzaj odpadu na to pozwala – opróżnienia, zgniecenia, rozdrobnienia lub sprasowania, aby uzyskać
zmniejszoną jego objętość.

