
 

 

UCHWAŁA NR 234/XLIII/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Blachowni 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Blachownia”, zwany dalej 

„Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 88/XV/2015 Rady Miejskiej 

w Blachowni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Blachownia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni 

 

 

Edyta Mandryk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 4790



Załącznik do Uchwały Nr 234/XLIII/2017 

Rady Miejskiej w Blachowni 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BLACHOWNIA 

Postanowienia ogólne  

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

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania i pozbywania się odpadów 

komunalnych. 

2. Odpady powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i na nieruchomościach, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, które należy zbierać selektywnie to: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

10) zużyte opony, 

3. Odpady komunalne zmieszane nie mogą zawierać frakcji wymienionych w § 2 ust. 2 oraz odpadów 

niebezpiecznych. 

4. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Gmina Blachownia organizuje 

odbieranie odpadów oraz przyjmowanie odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 w sposób szczegółowo opisany w Rozdziale 3. 

5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale, 

są zobowiązani do zawarcia umowy na pozbywanie się odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 i 3, z podmiotem 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Blachowni. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące 

zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, 

2) podjęcia działań usuwających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania, 

3) usunięcia niezwłocznie sopli i nawisów śnieżno – lodowych z dachów budynków i innych miejsc 

znajdujących się nad częścią nieruchomości służących do użytku publicznego, które stanowią zagrożenia 

dla życia lub zdrowia ludzi. 

2. Zabrania się usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię i do kratek 

kanalizacji deszczowej. 
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3. Właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi publicznej obciążają obowiązki określone 

w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku, gdy chodnik uliczny przylega bezpośrednio 

do granicy tej nieruchomości. 

4. Właściciel nieruchomości określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 

właściciela pod warunkiem, stosowania czystej wody, bez użycia środków chemicznych, przy czym mycie 

z użyciem środków chemicznych dopuszczalne jest tylko w przypadku odprowadzenia ścieków powstałych 

w wyniku mycia pojazdów do odpowiedniej instalacji lub zamkniętych pojemników, a następnie pozbycia 

się ich zgodnie z właściwymi przepisami. 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych. 

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich 

nieruchomości i środowiska (emisja hałasu, spalin, powstanie odpadów niebezpiecznych itp.) oraz nie będą 

powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku 

naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi. 

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, 

ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz liczbę osób korzystających z pojemników, ustala 

się rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l – 1100 l, przy czym: 

a) dla nieruchomości, na której zamieszkują 1 do 3 osoby – 120 l, 

b) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 4 do 6 osób – 240 l, 

c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 7 do 10 osób – 2 x 240 l, 

2) worki kolorowe polietylenowe PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej 

kolorystyce: 

a) niebieski, oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury; 

b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła białego i kolorowego, 

w tym odpady opakowaniowe; 

c) żółty, oznaczony napisem „Metal i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

d) brązowy, oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

3) kontenery metalowe na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności do 3 m³, 

4) worki wielokrotnego użycia, tzw. „big-bag” o pojemnościach od 0,8 m
3
 do 1,5 m³. 

2. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

w budynkach wielolokalowych oraz liczbę osób korzystających z pojemników, ustala się rodzaj i minimalne 

pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o pojemności 120 l - 1100 l; 

2) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 11 do 20 osób pojemnik na odpady zmieszane – 1100 l, 

przyjmując na każde następne do 10 osób, kolejny pojemnik o pojemności 1100 l, 
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3. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące 

do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się 

odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych wyżej zasad, zaś właściciele tych nieruchomości 

zobowiązani są do utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym. 

4. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może wyposażyć ją w pojemnik 

o większych rozmiarach, jeżeli zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w § 5 ust. 1, 

nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypaniem się odpadów z takiego pojemnika, wówczas informuje 

pisemnie o tym fakcie Gminę. 

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców zobowiązani są dostosować pojemność 

pojemników na odpady zmieszane do swych indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę ustalony w umowie, 

zawartej na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Burmistrza Blachowni, cykl odbioru oraz poniższe miesięczne minimalne wskaźniki nagromadzenia odpadów: 

1) minimum jeden pojemnik o pojemności 120 l w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 

niezależnie od rodzaju nieruchomości, na której powstają odpady; 

2) dla nieruchomości, na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, 

nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 1100 l, 

3) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 1100 l, 

4) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 1100 l, 

5) dla lokali handlowych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 240 l, 

6) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 240 l, 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, 

co najmniej 120 l, 

8) dla hoteli, pensjonatów itp. –nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 120 l, 

9) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 1100 l, 

10) dla ogródków działkowych zrzeszonych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 1100 l, 

11) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 

120 l, 

12) administratorzy targowisk są zobowiązani do wyposażenia terenu targowiska w odrębne pojemniki 

na odpady komunalne i ulegające biodegradacji oraz systematyczne ich opróżnianie – nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności, co najmniej 240 l na każdą frakcję wymienioną w § 2, ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4 

oraz ust. 3, 

13) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, o których mowa w ppkt. 5 i 6, dla zachowania 

czystości wymagane jest ustawienie dodatkowo na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza, 

przeznaczonego dla klientów, o pojemności minimum 50 l, 

14) kosze uliczne o pojemności, co najmniej 20 l, 

6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania 

pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

7. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do zbierania 

odpadów w sposób selektywny przy zastosowaniu pojemników, dla których minimalne pojemności należy 

przyjąć odpowiednio z zapisami ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu. 

8. Zasady postępowania z odpadami innymi niż komunalne regulują przepisy odrębne. W szczególności 

odpady, inne niż odpady komunalne wytworzone w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, powinny 

być zagospodarowane na zasadach określonych w ustawie o odpadach. 

9. W pojemnikach, o których mowa w niniejszym paragrafie w ust. 1 i 2 zabrania się zbierania 

i gromadzenia śniegu, lodu oraz gorącego popiołu. 
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§ 6. 1. Pojemniki winny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscach do tego przeznaczonych 

i przystosowanych, na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem 

się wody i błota. 

2. W zabudowie wielolokalowej pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

i selektywnych, powinny być ustawione na terenie punktu gromadzenia odpadów komunalnych. Zestaw 

pojemników do selektywnego zbierania powinien składać się z minimum czterech pojemników, zgodnie 

z zapisem §5 ust. 2, przynajmniej po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej 

zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, 

przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l w miarę 

potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie, 

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych, a jeśli jej 

nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy 

odbierać z nieruchomości z częstotliwością: 

1) w okresie od 01 kwietnia do 31 października: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

2) w okresie od 01 listopada do 31 marca: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej, niż co 4 tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno - higienicznych. 

2. Odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy odbierać 

z nieruchomości z częstotliwością: 

1) w okresie od 01 kwietnia do 31 października: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno - higienicznych. 

2) w okresie od 01 listopada do 31 marca: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej, niż co 4 tygodnie; 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno - higienicznych. 

3. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, nie rzadziej, niż co 4 tygodnie, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 
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4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy 

odbierać, co najmniej raz na kwartał. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, należy odbierać nie więcej niż dwa razy w ciągu roku, po zakończeniu prac 

budowlanych, zgromadzone w pojemnikach przeznaczonych do odbioru tego typu odpadów. 

6. Niezależnie od częstotliwości odbierania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, 3, 

4 i 5 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych 

selektywnie poprzez przekazywanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

7. Odpadów takich jak zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzące z selektywnej zbiórki z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą pozbywać 

się w sposób określony w ust. 6. 

8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się 

odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 2 i 3 w sposób i z częstotliwością dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę ustalony w umowie, zawartej na odbiór odpadów z podmiotem 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Blachowni, cykl odbioru tych 

odpadów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. 

9. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców; 

1) nieruchomości, na których znajdują się tereny przeznaczone do użytku publicznego, co najmniej jeden raz 

w miesiącu, 

2) dla ogródków działkowych zrzeszonych, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

3) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej, co najmniej jeden raz w miesiącu. 

10. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych, przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których znajdują się tereny przeznaczone do użytku 

publicznego: 

1) z koszy ulicznych, co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie 

konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów, 

2) z cmentarzy, co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie 

konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów. 

11. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw 

domowych oraz z działalności gospodarczej. 

12. Odpadów zebranych w PSZOK należy pozbywać się według potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, w odniesieniu do każdej z zebranych frakcji odpadów. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani udostępnić 

pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, 

w szczególności poprzez ich wystawienie w dniu odbioru, bezpośrednio przed posesję w miejscu widocznym 

na wyrównanej i utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. W okresie 

zimowym należy usunąć zalegający śnieg, gwarantując swobodny dojazd pojazdami specjalistycznymi. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do zagwarantowania 

swobodnego i bezkolizyjnego dojazdu do punktu usytuowania pojemników na odpady, w celu ich opróżniania. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenu przeznaczonego do użytku publicznego poprzez opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi 

jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być zgodna 

z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji urządzenia. 
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§ 11. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego. 

§ 12. 1. 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. 

2. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właściciela nieruchomości 

na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, 

w tym odpadów zielonych. 

3. Kompostowniki powinny spełniać wymogi przepisów odrębnych, w szczególności przepisów prawa 

budowlanego, a kompostowanie nie może stanowić uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości 

§ 13. 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 I, kierując się zasadą lepszej technologii. 

§ 14. 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. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed  zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) prowadzenie psa na uwięzi w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem dla ludzi, 

b) w przypadku psów uznawanych za agresywne - psy powinny być prowadzone w kagańcu, 

c) zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych 

pod warunkiem, że pies jest w kagańcu, a właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego 

zachowaniem; nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne, 

d) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość 

jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez to zwierzę; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, siłowni 

terenowych, do piaskownic dla dzieci oraz na tereny rekreacyjne, za wyjątkiem psów asystujących 

i zwierząt wykorzystywanych w terapiach oraz do innych obiektów użyteczności publicznej, 

z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności lecznice, wystawy; 

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników, 

c) 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; nieczystości te, umieszczone 

w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być umieszczane w komunalnych 

urządzeniach do zbierania odpadów lub w specjalnie do tego celu przystosowanych i opisanych 

pojemnikach; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, 

d) dołożenie wszelkich starań, aby nie dopuścić do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 
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Rozdział 6. 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 16. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne 

oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, 

w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na 

nieruchomościach sąsiednich. 

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach nieprzystosowanych do utrzymywania 

zwierząt gospodarskich. 

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić 

i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

4. Należy przeprowadzać, co najmniej raz w roku dezynfekcję pomieszczeń gospodarskich, w których 

prowadzona jest hodowla zwierząt. 

5. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. 

Rozdział 7. 

Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, 

bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi 

i usługowymi. 

2) obszary wielolokalowej zabudowy mieszkaniowej. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić stosownie do potrzeb, lecz 

nie rzadziej niż raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku. 

3. Dodatkowo deratyzację na terenach pozostałych nieruchomości przeprowadzają ich właściciele 

niezwłocznie w każdym przypadku pojawienia się gryzoni. 

Przepisy końcowe 

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Blachownia stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 
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