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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, Rada Gminy Zebrzydowice 
postanawia 

§ 1. Przyjąć „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice” w brzmieniu, jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/462/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Zebrzydowice 

z dnia....................2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); 

2) koszach ulicznych - należy przez to rozumieć pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, 
ustawione przy chodnikach i placach, w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji 
publicznej, w parkach oraz w innych miejscach użytku publicznego o wzmożonym ruchu pieszych; 

3) mieszkańcach – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Zebrzydowice; 

4) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań 
(Dz.U.UE.L.2008.218.14) miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół 
i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, 

5) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza; 

6) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych 
i produkcyjnych, a w szczególności trzodę chlewną, krowy, konie, owce, kozy, ptactwo domowe, zwierzęta 
futerkowe i pszczoły, 

7) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, wyłoniony na podstawie przepisów ustawy, 

8) przedsiębiorcy uprawnionym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do: 

a) prowadzenia na terenie Gminy Zebrzydowice działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności regulowanej, 

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Zebrzydowice; 

9) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zebrzydowice, 

10) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zebrzydowice, 

11) deklaracji - należy przez to rozumieć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Gminie Zebrzydowice, 

12) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych, segregacyjnych 
i odpadów wielkogabarytowych obowiązujący na terenie Gminy Zebrzydowice, 

13) Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 – należy przez to rozumieć wojewódzki plan 
gospodarki odpadami przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego (uchwałami: Nr IV/25/1/2012 oraz Nr 
IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.). 
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§ 2. 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice, a w 
szczególności: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 
zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

2. Postanowienia regulaminu obowiązują: 

1) właścicieli nieruchomości - zamieszkałych i niezamieszkałych - położonych na terenie Gminy Zebrzydowice; 

2) wykonawców robót budowlanych prowadzonych na terenie Gminy Zebrzydowice, 

3) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej, w tym przystanki komunikacji 
publicznej zlokalizowane na terenie Gminy Zebrzydowice, 

4) właścicieli, użytkowników wieczystych, najemców i użytkujących obiekty, lokale użytkowe i mieszkalne, 
punkty handlowe i usługowe, a także takie obiekty jak boiska sportowe i cmentarze zlokalizowane na terenie 
Gminy Zebrzydowice, 

5) zarządców dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice, 

6) przedsiębiorców uprawnionych do: 

a) prowadzenia na terenie Gminy Zebrzydowice działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej, 

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Zebrzydowice; 

7) inne, niewymienione w pkt. 1 – 6 osoby, przebywające na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) utrzymania czystości i należytego stanu sanitarno-higienicznego: 
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a) pomieszczeń budynków, a w szczególności klatek schodowych, korytarzy, ogólnodostępnych toalet, 

b) niezabudowanego terenu nieruchomości, a w szczególności podwórzy, przejść, bram, chodników, placów 
zabaw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na piaskownice, w których wymiana piasku powinna być 
dokonywana przed sezonem oraz przynajmniej dwa razy w trakcie jego trwania, 

c) miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości lub przyniesionych 
na jej teren; 

2) dbania o czystość i estetykę ścian budynków i ogrodzeń, w szczególności przez usuwanie z nich plakatów, 
reklam, ogłoszeń, napisów i rysunków; obowiązek ten dotyczy również właścicieli urządzeń użyteczności 
publicznej umieszczonych w miejscach publicznych, 

3) systematycznego wykaszania traw, chwastów, pielęgnacji drzew i krzewów na nieruchomościach. 

§ 4. 1. Powstające na terenie nieruchomości zmieszane odpady komunalne, w tym powstające 
w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady należy poddać segregacji 
mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: 

1) przeterminowanych leków, 

2) chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytych opon, 

8) odpadów zielonych, 

9) odpadów niebezpiecznych, 

10) odpadów, o których mowa w ust. 2 

11) opakowań wielomateriałowych. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów: 

1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, 

2) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, 

3) metali oraz opakowań z metali, 

4) szkła oraz opakowań ze szkła, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) zmieszanych odpadów opakowaniowych, 

7) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych, za wyjątkiem właścicieli 
nieruchomości, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, na terenie których, wykorzystuje się, na własne 
potrzeby, odpady ulegające biodegradacji poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, 
w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, jeżeli zgłoszą ten 
fakt w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w formie deklaracji, 

8) zmieszanych. 

3. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy następujące frakcje odpadów komunalnych, 
powstających nieregularnie: 

1) zużyte baterie i akumulatory, 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, 
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5) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła, 

6) zużyty olej odpadowy, 

7) opakowania po nawozach sztucznych, 

8) opakowania po farbach i lakierach, 

9) zużyte opony 

powinny być zbierane i odbieranie w sposób i terminach określonych w harmonogramie odbioru 
odpadów dostarczonym przez podmiot uprawniony, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przeterminowane leki, w tym leki cytotoksyczne i cytostatyczne i opakowania po nich należy oddawać do 
punktów zbierania zużytych leków prowadzonych we wszystkich aptekach i punktach aptecznych znajdujących się 
na terenie Gminy Zebrzydowice. 

5. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w workach do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na worku. 

6. Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być czyste, a w przypadku odpadów opakowaniowych 
dodatkowo pozbawione zawartości. 

7. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 2-8, wydzielone ze strumienia odpadów należy dostarczyć do punktów ich 
zbiórki wyznaczonych przez Wójta lub gromadzić w przeznaczonych na nie pojemnikach, celem ich odbioru przez 
podmiot uprawniony lub przedsiębiorcę uprawnionego, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. 

8. Zabrania się spalania w instalacjach grzewczych budynków zmieszanych odpadów komunalnych, tworzyw 
sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów zielonych i niebezpiecznych. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio 
przylegającego do nieruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, 

2) usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów. 

2. Właściciele punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych, kierownicy budów, jednostki 
użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, zarządcy dróg oraz organizatorzy imprez o charakterze 
publicznym mają obowiązek niezwłocznego usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z dróg, 
przystanków komunikacyjnych oraz placów i chodników, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych 
i pojazdów. 

§ 6. Dozwolone jest mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami samochodowymi, pod 
warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby. 

§ 7. Nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe powinny być wyposażone w pojemniki do 
gromadzenia odpadów, przy uwzględnieniu zasady, że: 

1) na każde 200 osób uczestniczących w imprezie należy zapewnić jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l, 
jeżeli czas jej trwania nie przekracza 6 godzin, 

2) jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanej wyżej ilości, na każde następne 
6 godzin, 

3) na każde 100 osób uczestniczących w imprezie masowej należy zapewnić minimum jedną toaletę. 

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 8. 1. Pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów powinny spełniać wymagania Polskich Norm 
zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu. 

2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzeciążanie 
pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników. 

3. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy to: 
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1) kosze uliczne o pojemności do 15 l; 

2) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności: 110 l lub 120 l; w przypadku nieruchomości wielorodzinnych 
dopuszcza się pojemniki (kubły) na odpady o pojemności 1100 l; 

3) worki do zbiórki selektywnej odpadów o minimalnej pojemności 110 l. 

4. Miejsca publiczne takie jak: ciągi handlowo-usługowe, parki, skwery, parkingi oraz przystanki komunikacji 
publicznej są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do użytkowania 
nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi 
zasadami: 

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi wzdłuż ciągów handlowo-usługowych, w parkach i skwerach nie 
może przekraczać 150 m; 

2) na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych kosze należy ustawiać na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych; 

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w odległości bliskiej wiacie przystankowej, a jeśli jej 
nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 

4) na placach i parkingach na każde 100m2 powierzchni użytkowej należy ustawić 1 kosz; 

5) wielkość koszy ulicznych została określona w § 8 ust. 3. 

5. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej, na 
której produkowane są odpady przeznacza się pojemniki, spełniające wymagania określone w ust. 1. 

6. Odpady opakowaniowe i odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach, zlokalizowanych 
w punktach selektywnego zbierania tych odpadów albo workach na terenie nieruchomości zamieszkałej lub 
niezamieszkałej, w kolorach: 

1) niebieskim - na odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

2) zielonym – na szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego, 

3) żółtym – na metale (puszki itp.), tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metali oraz 
zmieszane odpady opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe, 

4) czarnym – na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ogrodowe i zielone. 

7. W przypadku braku worków o odpowiednich kolorach, dopuszcza się umieszczanie odpadów, o których 
mowa w ust. 6 w workach bezbarwnych (przeźroczystych). 

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, 
uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości oraz częstotliwość i sposób pozbywania się 
odpadów. 

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której produkowane są odpady wyposaża nieruchomość 
w pojemniki na odpady komunalne, przy wyborze kierując się liczbą osób korzystających z nieruchomości, ilością 
produkowanych odpadów oraz harmonogramem odbierania odpadów komunalnych ustalonym z przedsiębiorcą 
uprawnionym. 

3. Odpady komunalne zmieszane, które nie są zbierane w sposób selektywny oraz pozostałości z segregowania 
odpadów należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy: 

1) właściciel nieruchomości zamieszkanej zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l, 

2) prowadzący działalność gospodarczą typu handlowo-usługowego w nieruchomości niezamieszkałej, 
zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 
l, 

3) w przypadku przepełniania się pojemników spełniających normy określone w pkt. 1 lub 2 właściciel 
zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik, 

4) 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. 
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§ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości. 

§ 11. Na terenach nieskanalizowanych właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w zbiornik 
bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków o objętości dostosowanej do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu, bez 
dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać 
dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 
w przepisach odrębnych. 

§ 12. Wprowadza się następujące zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać 
w miejscu wyodrębnionym, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub 
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji 
samochodowej; 

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy, posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zebrzydowice, w celu ich opróżnienia; 

3) pojemniki na odpady powinny być wystawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, trwale 
oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się 
na niej wody i błota. 

§ 13. Wprowadza się następujące ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa 
i właściwej eksploatacji worków do gromadzenia odpadów komunalnych: 

1) do worków w kolorze niebieskim zabrania się wrzucać: 

a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu; 

b) kalkę techniczną; 

c) tapety, papę itp.; 

2) do worków w kolorze zielonym zabrania się wrzucać: 

a) ceramiki, porcelany, naczyń typu arco; 

b) luster; 

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałymi zawartościami; 

d) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego); 

e) szyb samochodowych; 

3) do worków w kolorze żółtym zabrania się wrzucać: 

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii; 

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

c) opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 14. 1. W okresie od 1 maja do 31 października ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych na 
nieruchomości zamieszkałej: 

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów - raz w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem, 

2) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, 
opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz opakowań 
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wielomateriałowych - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju 
odpadowego - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zbiórka w miesiącu październiku zgodnie z harmonogramem 
oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

5) zużytych opon: 

a) o średnicy do 1000 mm - zbiórka w miesiącu październiku zgodnie z harmonogramem oraz w każdą sobotę 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) o średnicy powyżej 1000 mm - w każdą sobotę, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 (jako 
usługi dodatkowo płatne), 

6) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych - nie rzadziej niż raz, ale nie częściej 
niż cztery razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem (jako usługa dodatkowo płatna) oraz w każdą sobotę 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.): 

a) do 500 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

b) powyżej 500 kg - na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 (jako usługa dodatkowo 
płatna), 

8) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - w każdą sobotę 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. W okresie od 1 listopada do 30 kwietnia ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych na 
nieruchomości zamieszkałej: 

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów - dwa razy w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem, 

2) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, 
opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz opakowań 
wielomateriałowych - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i 
po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju 
odpadowego - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zbiórka w miesiącu kwietniu zgodnie z harmonogramem oraz 
w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

5) zużytych opon: 

a) o średnicy do 1000 mm - zbiórka w miesiącu kwietniu zgodnie z harmonogramem oraz w soboty, dwa razy 
w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) o średnicy powyżej 1000 mm - w soboty, dwa razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca), 
dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na 
zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 (jako usługi dodatkowo płatne), 

6) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych - nie rzadziej niż raz, ale nie częściej 
niż dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem (jako usługa dodatkowo płatna) oraz w soboty, dwa razy 
w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.): 
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a) do 500 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

b) powyżej 500 kg - na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 (jako usługa dodatkowo 
płatna), 

8) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - w soboty, dwa 
razy w miesiącu (po 1 i po 15 danego miesiąca) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 15. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego (przystanki, skwery, tereny zielone itp.): 

1) raz na tydzień, 

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają 
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię, 

3) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać 
odpady codziennie, 

4) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając 
jednocześnie do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu 
odpadów, 

5) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne po ustaleniu 
terminów odbioru z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia na terenie Gminy Zebrzydowice działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

6) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je 
niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 16. Właściciel nieruchomości zamieszkanej zobowiązany jest do oddania podmiotowi uprawnionemu 
odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie. 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu, 
jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji, jednakże nie rzadziej niż raz do roku. 

§ 18. Ustala się harmonogram zbiórki odpadów zebranych selektywnie tj. papier, plastik, szkło raz w miesiącu, 
tj.: 

1) sołectwo Zebrzydowice Dolne– ostatnia robocza środa miesiąca, 

2) sołectwa Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne – ostatni roboczy poniedziałek miesiąca, 

3) sołectwa Kończyce Małe i Kaczyce – ostatni roboczy piątek miesiąca. 

§ 19. Ustala się harmonogram zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, ogrodowych 
i zielonych u źródła powstania raz na tydzień – roboczy poniedziałek, z uwzględnieniem częstotliwości określonej 
w § 14 ust. 1 pkt 6 i § 14 ust. 2 pkt 6. 

§ 20. Ustala się harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon 
o średnicy do 1000 mm: 

1) zbiórka wiosenna przeprowadzona w miesiącu kwietniu, zbiórka jesienna przeprowadzona w miesiącu 
październiku: 

a) sołectwo Zebrzydowice Dolne– poniedziałek 

b) sołectwo Zebrzydowice Górne – wtorek 

c) sołectwo Marklowice Górne – środa 

d) sołectwo Kończyce Małe – czwartek 

e) sołectwo Kaczyce – piątek 
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2) dokładny termin przeprowadzenia zbiórek zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy 
przyjęty w Gminie na dany rok w miesiącu styczniu. 

§ 21. Ustala się częstotliwość usuwania przeterminowanych odpadów farmaceutycznych: 

1) zbiórki w/w odpadów następują w systemie ciągłym poprzez apteki i punkty apteczne działające na terenie 
Gminy Zebrzydowice - w godzinach funkcjonowania aptek i punktów aptecznych, 

2) odbiór przeterminowanych odpadów farmaceutycznych przez firmy posiadające stosowne zezwolenie 
następuje minimum raz w miesiącu. 

§ 22. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu dostępnym 
dla pracowników podmiotu uprawnionego lub przedsiębiorcy uprawnionego, bez konieczności wchodzenia na 
teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie 
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na 
teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego lub przedsiębiorcy uprawnionego w celu odbioru 
odpadów zgromadzonych w pojemnikach, 

2) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub 
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę 
w zabudowie wielorodzinnej w taki sposób, żeby nie utrudniać ruchu, 

3) odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony lub 
przedsiębiorcę uprawnionego kontenerach, pojemnikach lub workach, w miejscu umożliwiającym dojazd 
pojazdu podmiotu uprawnionego lub przedsiębiorcy uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania 
z nieruchomości lub, w przypadku budynków wielorodzinnych, w miejscu wyznaczonym przez zarządcę 
nieruchomości, 

4) z odpadami wysegregowanymi ze strumienia odpadów należy postępować w sposób określony w pkt. 1, 

5) właściciel nieruchomości umożliwi wjazd na teren nieruchomości przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru 
nieczystości ciekłych, w celu opróżnienia zbiornika bezodpływowego zgodnie z zawartą z tym przedsiębiorcą 
umową. 

§ 23. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości 
zgłasza ten fakt podmiotowi uprawnionemu lub przedsiębiorcy uprawnionemu, w celu ustalenia warunków ich 
odbioru. 

§ 24. Podmiot uprawniony i przedsiębiorca uprawniony są obowiązani do odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 2 w sposób: 

1) zapewniający wymagany poziom recyklingu oraz redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

2) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych, 

3) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik. 

§ 25. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Zebrzydowice, z którym podpisał umowę, z częstotliwością określoną w § 17. 

2. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać samochodów przystosowanych do 
przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu 
zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu. 

3. Do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, 
wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów przystosowanych specjalnie do tego celu 
i wyposażonych tak, aby transport odpadów nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu. 

4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów pracownicy podmiotu 
uprawnionego lub przedsiębiorcy uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. 
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5. Podmiot uprawniony lub przedsiębiorca uprawniony mają obowiązek tak zorganizować odbiór i transport 
odpadów, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach 
wyznaczonych harmonogramem. 

6. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – należy wykonać samochodami specjalistycznymi – typu 
śmieciarka. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 

§ 26. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki odpadami 
dla województwa śląskiego 2014. 

§ 27. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy 
wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany 
w celach nawozowych. 

§ 28. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 
z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
właściwych dla Regionu III, kierując się zasadą lepszej technologii. 

§ 29. Odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego przekształcania odpadów, do 
recyklera lub na składowisko odpadów należy: 

1) w przypadków odpadów ulegających biodegradacji poddać w szczególności kompostowaniu, fermentacji lub 
skierować do instalacji biogazowej, 

2) w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddać sortowaniu celem podczyszczenia, 

3) w przypadku odpadów wielkogabarytowych - poddać demontażowi, odzyskowi i unieszkodliwianiu. 

§ 30. Odpady zmieszane, odpady zmieszane poddane mechaniczno – biologicznemu przetworzeniu, odpady 
wielkogabarytowe po procesie demontażu, odzysku i unieszkodliwiania, oczyszczone odpady opakowaniowe 
i surowce wtórne oraz inne odpady takie jak w szczególności osady ściekowe oraz odpady przemysłowe można 
wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego. 

§ 31. 1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy: 

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających 
na nieruchomościach, 

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach 
centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki, 

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w/na nieruchomościach 
w zabudowie jednorodzinnej. 

2. Działania z ust. 1 można prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

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 

§ 32. 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. 

§ 33. 1. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, 
a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania. 

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw oraz 
piaskownic dla dzieci. 

3. Wprowadza się obowiązek natychmiastowego usuwania, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie 
dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 
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4. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, miejsca wystaw itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów przewodników. 

5. Wprowadza się następujące obowiązki właścicieli utrzymujących psy: 

1) należy wyposażyć psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec; 

2) w miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny 
sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu; 

3) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy 
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający swobodny 
dostęp osób trzecich; należy także w widocznym miejscu umieścić odpowiednio oznakowaną tabliczkę ze 
stosownym ostrzeżeniem. 

§ 34. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 35. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w budynkach wielorodzinnych, obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 36. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego, 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania 
produktów rolno-spożywczych. 

§ 37. Deratyzację na obszarach wymienionych w § 36 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu 
lub październiku. 

§ 38. W przypadku wystąpienia nadmiernej populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy 
Zebrzydowice w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi zarządzeniem obszary 
podlegające dodatkowej obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. Zarządzenie zostanie podane 
do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 

§ 39. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 9.
Przepisy końcowe 

§ 40. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki prawne 
określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeksie wykroczeń oraz ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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