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UCHWAŁA NR XLI/373/10
RADY GMINY GODÓW

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów. 

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

Rada Gminy Godów uchwala : 

§ 1. Ustalić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Godów nr XXX/ 257/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Tomas
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/373/10

Rady Gminy Godów

z dnia 1 czerwca 2010 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GODÓW 

ROZDZIAŁ I 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1)ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) 

2)Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO) – rozumie się Gminny Plan Gospodarki Odpadami 
wprowadzony uchwałą nr XVI/134/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. 

3)Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) – rozumie się dokument przyjęty przez Radę Ministrów 
zgodnie z treścią art.14 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001r., nr 62, poz. 628 
z późn. zm.) 

4)odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 
wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie 
mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

5)odpadach biodegradowalnych – należy przez to rozumieć strumień odpadów komunalnych wymienionych 
w KPGO, ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych; 

6)odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć strumień odpadów komunalnych wymienionych 
w KPGO, jako opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium 

7)nieczystości ciekłych – rozumie się ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, zgodnie z art.2, ust.1 
pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., nr 236, 
poz. 2008) 

8)odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 
odpady pochodzące od innych wytwórców, których skład lub charakter jest podobny do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych zgodnie z art.3, ust.3, pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2001r., nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

9)odpadach budowlanych – rozumie się przez to strumień odpadów komunalnych wymienionych w KPGO , jako 
frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów 

10)podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące podmiotami posiadającymi 
wydane przez wójta ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

11)stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożone 
wozami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia zgodnie z art.2, ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008) 

12)zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z art.2, ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008) 

13)właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli , użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne 
podmioty władające nieruchomością zgodnie z art.2, ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008) 
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14)zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela 

ROZDZIAŁ II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele lub zarządcy nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1)prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących 
strumieni odpadów komunalnych: 

a) odpady biodegradowalne: 

- mogą być, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarządzającemu systemem, kompostowane 
w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez 
podmiot uprawniony w cyklu miesięcznym; 

b) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami odbierane są: 

- w cyklu miesięcznym, właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań 
w worku, pojemniku, umyć je tak by nie pozostały na nich resztki zawartości; 

c) odpady niebezpieczne odbierane są: 

- w cyklu kwartalnym, 

d) odpady wielkogabarytowe odbierane są: 

- nie mniej niż raz w ciągu roku, 

e) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; 

f) odpady nieselekcjonowane odbierane są: 

- w cyklu miesięcznym w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej 4 osób 

- w cyklu 2 miesięcznym w przypadku gospodarstw domowych liczących od 2 - 4 osób 

- w cyklu czteromiesięcznym w przypadku gospodarstw domowych liczących 1 osobę, 

2)zbieranie w pojemnikach odpadów nie podlegających selekcji, a więc: 

- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 

- szkła nieopakowaniowego, 

- odpadów mineralnych, 

- drobnej frakcji popiołowej, oraz innych strumieni odpadów zmieszanych; 

3)przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do 
odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

4)w przypadku braku kanalizacji sanitarnej wymagane jest gromadzenie odpadów ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych lub oczyszczanie w przydomowych oczyszczalniach 

5)uprzątanie nieczystości stałych z chodników przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy oraz 
usuwanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem chodnika; 

6)mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego jest 
dopuszczalne tylko pod warunkiem, że nie spowoduje ono skażenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, 

7)naprawy drobne pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości są 
dopuszczalne, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone 
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zabrania się wykonywania napraw blacharskich oraz lakierniczych poza warsztatami naprawczymi. 

ROZDZIAŁ III Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych 

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się 
odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad i urządzeń. 
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2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego 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; 

§ 4. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 

b) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l; 

c) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 70l lub pojemniki przeznaczone do 
selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 80l. 

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 

2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub 
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

a) właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w co najmniej 
1 kubeł o pojemności 110 l ; 

b) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość kubłów do liczby zamieszkujących 
rodzin; 

c) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, sportu oraz zdrowia, zobowiązani są 
dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb. 

d) prowadzący lokale handlowe i gastronomiczne, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na 
zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 l na odpady; 

e) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą 
w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, odpłatnie udostępnione przez 
podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych; 

3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób: 

a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu 
w umowie, właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel 
nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć 
nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu kubeł lub worek koloru brązowego i tam składać odpady; 

b) odpady i opakowania: plastikowe oraz metalowe składane są do worków koloru żółtego 

c) opakowania szklane białe i kolorowe składane są do worków koloru zielonego 

d) makulatura składana jest do worków koloru niebieskiego 

e) odpady niebezpieczne składane są do worków koloru czerwonego 

f) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do 
pojemników ustawionych w szkołach oraz w urzędzie gminy; 

g) odpady wielkogabarytowe nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik 
przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, 
z którego odbierane są przez podmiot uprawniony; 

h) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim 
odbierane. 

§ 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
w miejscach i na drogach publicznych: 

1. gmina może dodatkowo ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki na szkło białe 
i kolorowe; 

2. miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo – usługowe, przystanki komunikacji, parki są 
przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo 
wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku; 
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3. organizatorzy imprez są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczanie 
pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie; 

ROZDZIAŁ IV Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

§ 6. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 2 pkt. 
1 niniejszego Regulaminu; 

2. ustala sie dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe częstotliwość opróżniania 
zbiorników w miarę potrzeb, aby nie dopuścić do przepełnienia się zbiornika i wylewania nieczystości na 
powierzchnie ziemi, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni ścieków należy je usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

3. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego: 

a) raz na dwa tygodnie; 

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

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się raz na miesiąc; 

d) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady 
codziennie; 

e) organizatorzy imprez zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po 
zakończeniu imprezy. 

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

1. odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości 
zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Godów, 

2. odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym 
harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez 
zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; 

3. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego; zamówienie musi być zrealizowane 
w okresie 36 godzin od złożenia; 

ROZDZIAŁ V Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów 

§ 8. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewniać ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko: 

1. do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji 

2. do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji 

3. do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji 
w stosunku do masy odpadów wynoszącej 525,0 Mg 

ROZDZIAŁ VI Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku 

§ 9. 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. 

§ 10. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1. stały i skuteczny dozór, 
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2. zakaz wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów – przewodników, 

3. zakaz wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz tereny 
objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy; 

4. zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy 
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za 
agresywne; 

5. zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający 
dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

6. natychmiastowe usuwanie, 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.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie 
ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania 
odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników, 

7. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe; 

8. hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy, 

9. w/w postanowienia dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 
domowych. 

ROZDZIAŁ VII Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej 

§ 11. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod 
następującymi warunkami: 

a) zwierzęta są utrzymywane na terenie nieruchomości w zagrodach 

b) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta 

c) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomościach 
sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak: hałas, odory 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami: 

a) wszelkie uciążliwości hodowli dla środowiska należy ograniczyć do obszaru nieruchomości, na której jest 
prowadzona. 

b) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

c) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

d) dbania o to, aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa osób zamieszkujących nieruchomości 
sąsiednie 

e) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z miejsc ogólnodostępnych 

f) natychmiastowe zgłaszanie potrzeby usunięcia zwłok do zakładów utylizacji aby nie dopuścić do 
rozprzestrzeniania się zakaźnych chorób zwierzęcych 

g) nie wprowadza się ograniczeń utrzymywania ilości zwierząt domowych, natomiast wszelkie wynikłe spory 
sąsiedzkie dotyczące zwierząt gospodarskich i domowych należy rozpatrywać w oparciu o przepisy kodeksu 
cywilnego 

ROZDZIAŁ VIII Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 12. Właściciele nieruchomości na których zlokalizowane są zakłady przetwórcze, fermy hodowlane, obiekty 
publiczne, zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku, w okresach wiosny i jesieni, 
deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, 
może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 
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§ 13. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt w uzgodnieniu z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie. 

§ 14. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt, w uzgodnieniu 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz 
określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Tomas


