
 

 

UCHWAŁA NR LXV/440/18 

RADY GMINY ŚWIERKLANIEC 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec 

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. 2018 poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku. 

§ 4. Z chwilą uzyskania mocy obowiązującej niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/204/16 Rady 

Gminy Świerklaniec z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Świerklaniec. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Siwy 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2018 r.

Poz. 6221



Załącznik do uchwały Nr LXV/440/18 

Rady Gminy Świerklaniec 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY ŚWIERKLANIEC 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec (zwany dalej 

Regulaminem) określa szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerkalniec. 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach 

służących do użytku publicznego 

 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności poprzez: 

1)  utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości; 

2)  dbanie o nieprzepełnianie pojemników i kontenerów; 

3)  wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady komunalne zapewniające jednostce 

wywozowej bezpośredni dostęp do nich; 

4)  zbieranie odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

poprzez: 

1)  zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

a)  zmieszane odpady komunalne; 

b)  papier i tektura; 

c)  szkło; 

d)  tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; 

e)  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, jeżeli nie są 

kompostowane. 

2)   zbieranie na terenie nieruchomości takich odpadów komunalnych jak: 

a)  odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne; 

b)  odpady wielkogabarytowe; 

c)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

d)  zużyte baterie i akumulatory; 

e)  odzież i tekstylia; 

f)  zużyte opony; 

g)  odpady niebezpieczne w tym chemikalia, pojemniki po farbach, lakierach, lepikach, przeterminowane 

i zużyte leki, zużyte strzykawki, igły, termometry, lampy fluorescencyjne, świetlówki. 

3.  Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, powinny być  

w pierwszej kolejności zagospodarowane poprzez ich kompostowanie. 

4.  Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie 

ścieków są zobowiązani do ich zgłaszania do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Gminę 

Świerklaniec i pozbywanie się ścieków zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie nieruchomości w 

miejscu wyznaczonym przez właściciela pod warunkiem, że powstające podczas mycia 
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pojazdów  nieczystości odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 

Zabrania się odprowadzać tego typu ścieki bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gleby. 

2.  Naprawa pojazdów poza serwisami mechanicznymi pojazdów może odbywać się wyłącznie na 

terenie nieruchomości w miejscu wyznaczonym przez właściciela pod warunkiem, że nie powoduje to 

zanieczyszczenia środowiska, a powstające podczas napraw odpady są gromadzone i odbierane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

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 

utrzymanie w odpowiednim stanie stanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

§ 4. 1. Na terenie gminy Świerklaniec odpady komunalne powstające na nieruchomościach należy 

gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach, w które właścicieli nieruchomości wyposaży Gmina 

Świerklaniec.  

2.  Do gromadzenia odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej służą 

pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów. 

3.  Pojemniki o których mowa w ust. 2 winny być: 

1)  utrzymane przez właściciela nieruchomości we właściwym stanie sanitarnym i estetycznym; 

2)  wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed opadami atmosferycznymi; 

3)  w stanie technicznym zapewniającym szczelność. 

4.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki  

o pojemności 120 litrów, w następującej kolorystyce: 

1)  niebieski z napisem "Papier" - papier i tektura; 

2)  zielony z napisem "Szkło" - szkło; 

3)  żółty z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe; 

4)  brązowy z napisem "Bio" - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. 

5.  Worki, o których mowa w ust. 4 powinny być szczelnie związane, a ich zawartość nie może 

powodować ich uszkodzenia podczas załadunku. 

6.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się worki oraz 

pojemniki o pojemności 240 litrów oraz 1100 litrów, w następującej kolorystyce: 

1)  niebieski z napisem "Papier" - papier i tektura; 

2)  zielony z napisem "Szkło" - szkło; 

3)  żółty z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe; 

4)  brązowy z napisem "Bio" - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. 

7.  Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki, kontenery, worki służące do 

gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 

8.  Do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach publicznych służą kosze uliczne lub parkowe  

o pojemności od 20 do 50 litrów.  

9.  Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do 

panującego na danym obszarze ruchu pieszych, nie mniejsza jednak niż 350 m, a ich usytuowanie  

i opróżnianie nie może powodować utrudnień dla użytkowników dróg i pieszych. 

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych przy założeniu normatywu wynoszącym 60 litrów na 

osobę/ miesiąc, nie mniej niż 80 litrów. 

2.  Ustala się minimalną pojemność pojemników, worków lub kontenerów na odpady w jakie powinna 

być wyposażona nieruchomość niezamieszkała: 

1)  szkoły, przedszkola, żłobki i placówki o podobnym charakterze - 5 litrów na każdego ucznia, dziecko  

i pracownika, nie mniej niż 240 litrów; 

2)  lokale handlowe - 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni lokalu, nie mniej niż 80 litrów; 
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3)  lokale gastronomiczne - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 240 litrów; 

4)  kioski, uliczne punkty szybkiej obsługi - 120 litrów; 

5)  zakłady produkcyjne, usługowe, rzemieślnicze, przychodnie i praktyki lekarskie, apteki, budynki 

użyteczności publicznej - 10 litrów na każdego pracownika, nie mniej niż 120 litrów; 

6)  hotele, pensjonaty, internaty, domy opieki, zakłady opieki medycznej - 10 litrów na każde łóżko,  

nie mniej niż 240 litrów; 

7)  ogrody działkowe - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - 20 litrów na każdą działkę na terenie 

ogródków działkowych, nie mniej niż 1100 litrów, poza wymienionym okresem według potrzeb, nie 

mniej niż 240 litrów; 

8)  cmentarze - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku - 3 litry na jedno miejsce pochówku, 

poza okresem - 1 litr na jedno miejsce pochówku, nie mniej niż 1100 litrów; 

9)  domki letniskowe w obrębie Jeziora Nakło-Chechło lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku w okresie od 1 kwietnia od 30 września 

120 litrów na domek nie rzadziej niż raz na miesiąc, a poza sezonem według potrzeb. W wyjątkowym 

przypadku odpady można gromadzić w workach o pojemności 120 litrów przy wywozie jeden raz w 

miesiącu. Worki te można zakupić w firmie świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych wpisanej 

do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie gminy Świerklaniec, z którą właściciel ma podpisaną 

umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

3.  W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 właściciele 

nieruchomości są zobowiązani do usytuowania koszy na odpady komunalne również na zewnątrz lokalu 

oraz dbania o ich właściwy stan techniczny, sanitarny i estetyczny, w tym nie dopuszczać do ich 

przepełniania.  

4.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych i ogrodów działkowych 

zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki bądź worki na odpady komunalne  

o pojemności wynikającej z norm przyjętych w niniejszym Regulaminie i usuwania odpadów przez 

jednostkę wywozową na podstawie odrębnej umowy za opłatą.  

5.  W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkałej prowadzona jest działalność gospodarcza, 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia z jednostką wywozową odrębną umowę na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością. 

 

 

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 6.  1. Wywóz odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości powinien odbywać się  

z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników, nie mniejszą niż: 

1)  jeden raz na dwa tygodnie - z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgromadzonych  

w pojemnikach wystawionych w dniu odbioru przed ogrodzenie nieruchomości; 

2)  jeden raz na tydzień - z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgromadzonych w pojemnikach w 

dniu odbioru w wyznaczonych do tego miejscach; 

3)  jeden raz na miesiąc - z nieruchomości niezamieszkałych określonych w § 5 ust. 2 pkt 1-6, 

zgromadzonych w pojemnikach; 

4)  jeden raz na tydzień - z koszy parkowych i ulicznych zlokalizowanych na terenach służących do użytku 

publicznego. 

2.  Wywóz odpadów zbieranych selektywnie, w tym szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, papier i tektura, powinien odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niż: 

1)  jeden raz na miesiąc - z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgromadzonych w workach 

wystawionych w dniu odbioru przed ogrodzenie nieruchomości, 

2)  dwa razy w miesiącu - z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgromadzonych  

w pojemnikach lub workach, 

3)  jeden raz na miesiąc - z nieruchomości niezamieszkałych określonych w § 5 ust. 2 pkt. 1-9. 

3.  Wywóz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów powinien 

odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niż: 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 6221



1)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zgromadzonych w workach wystawionych  w dniu odbioru 

przed ogrodzenie nieruchomości od 1 kwietnia do 30 listopada jeden raz na dwa tygodnie, poza okresem 

tj. od 1 grudnia do 31 marca jeden raz na miesiąc; 

2)  w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej zgromadzonych w workach lub w pojemnikach  

od 1 kwietnia do 30 listopada jeden raz na tydzień, poza okresem tj. od 1 grudnia do 31 marca jeden raz 

na dwa tygodnie; 

3)  z nieruchomości niezamieszkałych określonych w § 5 ust. 2 w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada  

z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu, poza okresem według potrzeb. 

4.  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i wielorodzinnej będzie odbywać się spod posesji raz w roku na wiosnę w terminie przewidzianym  

w harmonogramie zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklaniec, 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec, w aplikacji mobilnej oraz na tablicy ogłoszeń. 

5.  Odpady, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione przed ogrodzenie posesji  

w zabudowie jednorodzinnej lub w miejsce do tego celu wyznaczone przez Zarządcę w zabudowie 

wielorodzinnej. 

6.  Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania 

w referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świerklaniec - w ilości 0,5 Mg (0,5 tony) na rok  

z nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub z lokalu w zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, po ich dostarczeniu przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (zwanej dalej PSZOK), z częstotliwością jeden raz w roku. 

7.  Za oddanie odpadów, o których mowa w ust. 6, powyżej ustalonego rocznego limitu na 

nieruchomość, będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK-u według cen 

jednostkowych przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

8.  Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym chemikalia, pojemniki po farbach, lakierach, lepikach, zużyte opony, 

zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte strzykawki, igły, termometry, będą odbierane,  

po ich dostarczeniu przez właściciela nieruchomości do wyznaczonych na terenie gminy mobilnych 

punktów zbiórki, z częstotliwością jeden raz w roku. 

9.  Zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  

i wielorodzinnej, będzie można oddać w wyznaczonych punktach znajdujących się na terenie Gminy 

Świerklaniec. 

10.  Przeterminowane leki będzie można oddać w wyznaczonych punktach aptecznych  

oraz w innych wyznaczonych punktach na terenie gminy Świerklaniec. 

11.  Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, a także 

odpady segregowane (plastik, metale, odpady wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, odpady 

biodegradowalne) można oddać do PSZOK-u znajdującego się w gminie Świerklaniec w godzinach pracy 

PSZOK-u. 

12.  Organizatorzy imprez plenerowych, festynów, pikników, imprez masowych itp. mają obowiązek 

usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

13.  W dniu wywozu pojemniki i worki muszą być wystawione przed ogrodzenie nieruchomości  

o godzinie 6:00 zapewniając swobodny do nich dostęp nie stanowiący niedogodności dla sąsiadów 

i użytkowników dróg. 

14.  Mieszkańcy, którzy w dniu wywozu, o którym mowa w ust. 13, spóźnią się z ich wystawieniem  

lub nie wystawią odpadów zostaną pominięci, a kolejnym terminem odbioru odpadów jest termin 

wynikający z harmonogramu wywozu. 

§ 7. 1. Nieczystości ciekłe, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez właściciela nieruchomości, 

powinny być odbierane przez jednostkę wywozową z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się 

zbiorników bezodpływowych. 

2.  Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być odbierane przez jednostkę 

wywozową. Częstotliwość odbioru osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni winna być 

dostosowana do wymogów wynikających z instrukcji ich eksploatacji. 
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Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami 

 

§ 8. 1. Gmina prowadzi akcje mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, 

zwłaszcza w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, poprzez akcje edukacyjne prowadzone na terenie 

placówek oświatowo-wychowawczych, artykuły oraz materiały zamieszczane na portalach 

społecznościowych oraz w Informatorze Gminnym. 

2.  Promowanie kompostowania zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, którego celem jest ograniczenie składowania odpadów 

ulegających biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji, które powstają w gospodarstwie domowym 

powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez 

kompostowanie we własnych przydomowych kompostownikach. 

 

 

Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

 § 9. 1. Osoby, które utrzymują zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa  

i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznczonych do użytku publicznego. 

2.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane uniemożliwić samowolne opuszczanie 

pomieszczenia lub nieruchomości, na której zwierzęta przebywają. 

3.  Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego usunięcia 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych 

itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, które korzystają z pomocy psów przewodników. 

4.  Osoby utrzymujące psy są zobowiązane do wyprowadzania psa na smyczy, a w przypadku psów rasy 

uznawanej za agresywną, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub zachowujących się agresywnie również  

w kagańcu. 

5.  Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych pod 

warunkiem, że pies jest w kagańcu, a jego właściciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 

 

 

Rozdział 7 

Wymagania związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach 

 

§ 10. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich powinno się odbywać w sposób niepowodujący 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości, zanieczyszczenia powietrza wyziewami oraz w sposób nie 

stwarzający uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

2.  Odpady i nieczystości powstałe w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich należy 

gromadzić i usuwać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, 

zgodnie z przepisami. 

3.  Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie wielorodzinnej  

i w obiektach przynależnych do lokali w tej zabudowie. 

 

 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia  

 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oraz zabudowanej innymi budynkami, w miarę 

potrzeb w miejscach tego wymagających. 
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2.  Akcje deratyzacyjne, na terenach o których mowa w ust. 1, organizowane są: 

1)  w okresie wiosennym w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia; 

2)  w okresie jesiennym w terminie od 1 października do 31 października. 
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