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Poz. 1938
UCHWAŁA NR XVII/186/2016
RADY GMINY PSARY
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 250 ze. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady
Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z 2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:
§ 1. "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary", stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.
§ 3. Traci moc dotychczas obowiązująca Uchwała Nr XXVI/283/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia
2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Psary
Nr XVII/186/2016
z dnia 23.03.2016r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY PSARY
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary
dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów
komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,
2) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
7.Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
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Odpadach budowlanych i rozbiórkowych –
należy przez to rozumieć odpady pochodzące
z remontów, budów i rozbiórek inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe,
pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych
wytwórców odpadów komunalnych, które nie są objęte przepisami ustawy Prawo budowlane.
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwoleń
na budowę lub rozbiórkę.
ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
1. Właściciel nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów
komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym
i technicznym.
2) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na następujące frakcje:
a) szkło
b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) papier;
d) metal;
e)meble i inne odpady wielkogabarytowe
f) zużyte opony,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki i chemikalia
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) odpady zielone i ulegające biodegradacji ,
k)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
1) przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie
wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit a)- g), podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, zgodnie
z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie
2) dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,odpadów wymienionych
w ust. 1 pkt. 2 lit. c) – k).
§4
1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości przeznaczonych do użytku
publicznego muszą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub
pojazdów, w sposób umożliwiający ich odbiór.
2. Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
z wyłączeniem dróg, powinno odbywać się bez użycia środków chemicznych takich jak: sól, solanka.
3. Dla zapobiegania śliskości na chodnikach należy stosować kruszywa bez frakcji pylastej.
§5
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, na własnej posesji, dopuszcza się mycie pojazdów
samochodowych w odległości nie mniejszej niż 30m od cieku wodnego lub ujęcia wody, przy
zastosowania środków nieszkodliwych dla środowiska.
2. Zabrania się mycia poza myjniami samochodów dostawczych, autobusów i pojazdów ciężarowych.
3. Dopuszcza się drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi,
polegające na doraźnej regulacji, konserwacji i drobnych naprawach związanych z bieżącą
eksploatacją pojazdu samochodowego, jeżeli czynności te nie powodują negatywnego oddziaływania
na środowisko, w tym nie stanowią uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
4. Zabrania się prowadzania napraw blacharsko- lakierniczych pojazdów, poza specjalistycznymi
warsztatami.
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Rozdział 3
Rodzaje 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
§6
1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych winny spełniać europejskie normy
dopuszczające je do użycia;
2. Na terenie nieruchomości zamieszkałych ustala się stosowanie następujących pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych o określonych pojemnościach:
1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności 120l
2) Właściciel wyposażając nieruchomość zamieszkałą w pojemniki na zmieszane odpady komunalne
winien uwzględnić średnią ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych, która wynosi 60l na osobę na miesiąc
3) Minimalna pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne w którą należy wyposażyć
nieruchomość stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość i średniej ilości
wytwarzanych odpadów o której mowa w pkt. 2
4) worki do selektywnego zbierania odpadów o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 2 lit. a) -d) oraz lit.j),
wykonane z folii polietylenowej o minimalnej pojemności 120l w następującej kolorystyce:
a) niebieski z przeznaczeniem na papier
b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) zielony z przeznaczeniem na szkło;
d) czerwony z przeznaczeniem na metal;
e) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone i ulegające biodegradacji, z zastrzeżeniem § 12;
5) kontenery lub worki typu BIG BAG o min pojemności 1000l na odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne;
3. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych ustala się zasady stosowania następujących
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych o określonych pojemnościach:
1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne o min. pojemności 120l
2) worki do do selektywnego zbierania odpadów o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 2 lit. a) -d) oraz lit.
j) , wykonane z folii polietylenowej o minimalnej pojemności 120l w następującej kolorystyce:
a) niebieski z przeznaczeniem na papier
b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) zielony z przeznaczeniem na szkło;
d) czerwony z przeznaczeniem na metal;
e) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone i ulegające biodegradacji, z zastrzeżeniem § 12;
3) kontenery lub worki typu BIG BAG o min pojemności 1000l na odpady budowlane i rozbiórkowe
4. Na terenie dróg publicznych ustala się stosowanie pojemników o min. pojemności 30l
§7
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rozmieszczenia oraz utrzymania pojemników na
terenie nieruchomości poprzez
1) wyznaczenie miejsc lub pomieszczeń na lokalizację pojemników na odpady zapewniając łatwy
dostęp do nich
2) pojemniki należy ustawić w wyodrębnionym miejscu, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie
z ustalonym harmonogramem na chodnik lub pobocze drogi w sposób utrudniający poruszanie się
pieszych
3. Kosze przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych winny
znajdować się na przystankach autobusowych.
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§8
1. Utrzymywane pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznych
powinno być dokonywane przez:
1) Umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych
2) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji co najmniej dwa razy w roku
3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążenia
4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający
przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.
Rozdział 4
Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
§9
1. Z nieruchomości zamieszkałych ustala się odbiór zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej
niż raz w miesiącu;
2. Z obszarów nieruchomości zamieszkałych ustala się odbiór odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie nie rzadziej niż:
1) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu;
2) papier i tektura – raz na dwa miesiące;
3) szkło – raz na dwa miesiące;
4) metal – 2 razy w roku,
5) zużyty sprzęt elektryczny – raz na półrocze;
6) opony – raz na półrocze;
7) elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na półrocze;
§10
1. Z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne ustala się odbiór
zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2. Z obszarów nieruchomości niezamieszkałych ustala się odbiór odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie nie rzadziej niż:
1) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu;
2) papier i tektura – raz na dwa miesiące;
3) szkło – raz na dwa miesiące;
4) metal – 1 raz w roku,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane
leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory, opony – raz na półrocze;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe według potrzeb odbiera przedsiębiorca z terenu nieruchomości
po powiadomieniu przez właściciela nieruchomości lub przez dostarczenie odpadów do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów;
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
oraz odpady zielone - minimum raz w miesiącu odbiera przedsiębiorca z terenu nieruchomości po
powiadomieniu przez właściciela nieruchomości lub przez dostarczenie odpadów do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów, w przypadku gdy kompost nie będzie wykorzystywany we
własnym zakresie;
3. Z koszy na odpady znajdujące się przy drogach publicznych - nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
§11
1. Właściciel nieruchomości pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi oraz worki
z posegregowanymi odpadami winien wystawić w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, na chodnik lub pobocze drogi w sposób nieutrudniający poruszanie się pieszych
2. odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są z terenu nieruchomości po powiadomieniu przez
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właściciela nieruchomości lub przez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych;
3. odpady zielone odbierane są z terenu nieruchomości po powiadomieniu przez właściciela
nieruchomości lub przez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z
zastrzeżeniem §12;
4. Kosze znajdujące się przy drogach publicznych winny być wyposażone w worki, z których należy
zbierać odpady przy opróżnianiu koszy.
§12
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych
z częstotliwością i w sposób gwarantujący , że nie nastąpi ich wypływ z przepełnionego zbiornika
i wykluczający zanieczyszczenie gleby lub wód podziemnych, a także zapobiegający powstawaniu
procesów gnilnych w zbiorniku.
2. Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe powinien być opróżniany minimum raz na półrocze
bez dopuszczenia do przepełnienia;
3 Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków
wynika z zapisów instrukcji eksploatacji;
4. Opróżnianie zbiornika na ścieki winno być dokonywane przez specjalistyczny podmiot posiadający
stosowne zezwolenia
Rozdział 5
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
§13
1.Aby ograniczyć składowanie odpadów ulegających biodegradacji, dopuszcza się kompostowanie
we własnym zakresie oraz na własne potrzeby odpadów ulegających biodegradacji i odpadów
zielonych, powstających na terenach zabudowy jednorodzinnej, terenów użyteczności publicznej
oraz terenów działalności gospodarczej.
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;
§14
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. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych oraz korzystających z pomocy psów – przewodników;
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe,zobowiązane są do
natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego (pas drogowy, place, parkingi, tereny zielone, parki itp.), nieczystości te mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów jeżeli są umieszczone w
szczelnej, nie ulegającej szybkiemu rozkładowi torbie – postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych oraz korzystających z pomocy psów – przewodników;
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
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na

określonych

obszarach

lub

§15
1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
pomieszczeniach zamkniętych lub terenach ogrodzonych tak, aby nie mogły przedostać się na teren
drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku
2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
w miejscu niestwarzającym uciążliwość w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:
1) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany
dla ścieków;
2) składowania obornika w odległości co najmniej 10m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na
terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
3) przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy
do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez uprawniony podmiot;
4. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli sąsiednich nieruchomości;
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§16
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zakłady usługowe, sklepy,
magazyny, obiekty gastronomiczne.
2. Deratyzacja powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na rok, uwzględniając okres od dnia
1 marca do 31 maja oraz od 1 września do 31 października, jeśli na obszarach wskazanych
w pkt. 1 stwierdzono występowanie gryzoni.

