
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/124/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada Miejska w Żywcu uchwala:  

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca, zwany dalej Regulaminem, 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu 

 

 

Jarosław Gowin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2019 r.

Poz. 8808



Załącznik do uchwały Nr XVIII/124/2019 

Rady Miejskiej w Żywcu 

z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŻYWCA 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca. 

§ 2. 1. 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 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2010), 

2) wojewódzkim planie gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć uchwałę Nr 37/7/2017 z dnia 

24 kwietnia 2017 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Śląskiego na lata 2016-2022”, 

3) przedsiębiorcy odbierającym odpady – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisany do rejestru działalności regulowanej 

prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żywca oraz prowadzący działalność określoną w  art. 7 ust. 1 

ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, 

4) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, 

którego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. stare meble, wózki dziecięce, materace itp.). 

Odpadami wielkogabarytowymi nie są odpady powstałe w trakcie robót budowlanych. 

2. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności ich zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub 

unieszkodliwiania musi być zgodne z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA 

ODPADÓW  

§ 3. 1. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zbierania i gromadzenia odpadów w sposób 

selektywny w zakresie wskazanym w ust. 3. 

2. Odpady zebrane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach, opisanych 

w Rozdziale 4, z zastrzeżeniem, iż niesegregowane odpady komunalne, bioodpady i popiół, winny być 

gromadzone w pojemnikach. 

3. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach lub w workach należy je poddać 

segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie: 

1) papieru, 

2) tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych, 

3) szkła, 

4) bioodpadów, 

5) popiołów, 

6) odpadów niebezpiecznych, 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

8) odpadów niekwalifikujących do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
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9) zużytych baterii i akumulatorów, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

12) zużytych opon, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

14) odpadów tekstyliów i odzieży, 

15) niesegregowanych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów wyszczególnionych w pkt. 1 - 14. 

4. Odrębnie od odpadów komunalnych, wyszczególnionych w ust. 3 pkt. 1 - 5 i w pkt. 15, należy 

w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości  osobno gromadzić i dostarczać do gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne wymienione w pkt. od 6 - 14. 

5. Właściciele nieruchomości przekazują samodzielnie i na własny koszt do najbliższego gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 3  

pkt. 6 - 14. 

6. Informacje dotyczące lokalizacji gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Miasta Żywca: www.zywiec.pl. 

7. W zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy przestrzegać 

następujących zasad: 

1) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe winny być gromadzone w worku/pojemniku 

koloru żółtego, z oznakowanym napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", 

2) papier (w tym opakowania gazet, czasopism, tektura itd.) winien być gromadzony w worku/pojemniku 

koloru niebieskiego, z oznakowanym napisem "PAPIER", 

3) opakowania ze szkła winny być gromadzone w worku/pojemniku koloru zielonego, z oznakowanym 

napisem "SZKŁO", 

4) bioodpady winny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego, z oznakowanym napisem "BIO", 

stwarzającym bioodpadom optymalne warunki dla rozpoczęcia procesu kompostowania w momencie 

złożenia bioodpadów, nadanie im właściwego tempa procesu aerobowego i uniknięcia ich zagniwania 

(mają posiadać w dnie pojemnika kratkę umożliwiającą odciek płynów, a w ścianach bocznych otwory 

celem napowietrzania odpadów), 

5) popiół winien być gromadzony w pojemniku,  z oznakowanym napisem „POPIÓŁ", 

6) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dostarczone właścicielom nieruchomości przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, należy używać zgodnie z przeznaczeniem, 

7) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy  

opłukać przed złożeniem do worka, 

8) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do 

worka, 

9) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 5 i w pkt. 15, będą odbierane przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady sprzed nieruchomości. Odpady komunalne należy wystawić przed 

wejściem na jej teren. W wyjątkowych przypadkach odpady komunalne należy pozostawić na terenie 

nieruchomości w miejscu dostępnym bezpośrednio z ulicy. Na obszarach górskich, na których dojazd 

samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele 

mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i niesegregowane zwieźć do wyznaczonego miejsca 

położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 

w wyznaczonych terminach, 

10) wszystkie odpady niebezpieczne należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić do nich dostęp osób 

trzecich. 
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz 

innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomościach służących do użytku publicznego 

poprzez: 

- usuwanie i pryzmowanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłóceń 

w ruchu pieszych i pojazdów, 

- usuwanie błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący pylenia, tj. po skropieniu powierzchni 

wodą. 

2. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na jezdnię. 

§ 5. 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie 

w następujących miejscach: 

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, jednakże pod warunkiem że wykonywane jest 

to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 

w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 

ziemi, 

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

oznaczonych. 

2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych przy zbiornikach wodnych, na terenach rekreacyjnych, 

skwerach, parkach, zieleńcach itp. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się w miejscach 

do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, wyłącznie pod warunkiem iż: 

1) powstające odpady nie zanieczyszczają środowiska i są gromadzone w urządzeniach do tego 

przeznaczonych, 

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, 

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

4. Zabrania się przeprowadzania napraw blacharsko - lakierniczych pojazdów samochodowych poza 

warsztatami prowadzącymi działalność w tym zakresie oraz naprawy samochodów, motocykli, motorowerów 

na chodnikach, ciągach pieszo-jezdnych, parkingach, placach publicznych z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 

Rozdział 3. 

SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych co najmniej 1 raz w miesiącu; 

2) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego co najmniej 1 raz w miesiącu; 

3) z terenów cmentarzy co najmniej 1 raz na 2 miesiące. 

3. Odpady komunalne z koszy ulicznych będą odbierane codziennie od poniedziałku do soboty. 

4. Miasto Żywiec zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1 - 5  i  w pkt. 15 od właścicieli 

nieruchomości, realizowane poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady wybranego przez Miasto 

Żywiec, 

2) przyjęcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminne punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 
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5. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni 

przydomowych, winien odbywać się z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika 

bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 

6. Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków winien odbywać się nie rzadziej niż raz w roku, 

z wyjątkiem częstotliwości wywozu osadów wynikającej z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

Rozdział 4. 

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 

§ 7. 1. Odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach, zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2. Minimalna pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych powinna wynosić dla: 

1) niesegregowanych odpadów komunalnych: 110 l, 

2) bioodpadów i surowców wtórnych: 120 l, 

3) popiołu: 110 l. 

3. Worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny spełniać następujące 

wymagania: 

1) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE lub HDPE, 

2) być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie 

być mają do niego zbierane, 

3) minimalna pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić : 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych 

surowców. 

4. Ustala się dla nieruchomości użyteczności publicznej następujące minimalne pojemności pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla żłobków i przedszkoli: 

- 6 l na każde dziecko i pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy obiekt, 

2) dla szkół wszelkiego typu: 

- 6 l na każdego ucznia i pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą szkołę, 

3) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.: 

- 40 l  na jedno łóżko, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych: 

- 20 l na każdego zatrudnionego pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość, 

5) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych: 

- 50 l na każde 10 m2 powierzchni handlowej, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,  

6) dla punków handlowych poza lokalem: 

- 10 l na każdego zatrudnionego pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy punkt, 

7) dla lokali gastronomicznych : 

- 10 l  na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy lokal, 

8) dla ulicznych punktów małej gastronomii 

- co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdy punkt, 

9) dla targowisk: 

- nie mniej niż 1 l na 1 m² powierzchni placu, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy plac targowy 
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10) dla ogródków działkowych: 

- 50 l na każde 10 m2 działki, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy ogród działkowy,  

11) dla garaży: 

- 30 l na każde 10 garaży,  lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l, 

12) w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l, 

13) dla cmentarzy: 

- 5 l na każde 10 miejsc pochówku - lecz co najmniej 1 pojemnik 1100 l na każdy cmentarz. 

§ 8. 1. Od właścicieli nieruchomości wymaga się przestrzegania standardów utrzymania pojemników 

oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym, w taki sposób aby: 

a) pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy, 

b) pojemnik nie był przepełniony, 

c) na terenie wokół pojemników nie zalegały odpady na ziemi. 

Rozdział 5. 

INNE  WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 9. 1. Zaleca się, aby bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości były zagospodarowywane we 

własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący 

uciążliwość dla otoczenia. 

2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

b) ograniczenia zakupu produktów jednorazowego użytku, 

c) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy, 

d) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych. 

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 

§ 10. 1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest: 

1) w przypadku psów, wyprowadzanie ich na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych dodatkowo 

w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi 

i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a w przypadku  

psa rasy agresywnej, gdy pozostaje w kagańcu, 

2) przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych 

zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub pojemnikach, 

3) utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku, 

4) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności 

publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd. 

do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników lub koszy 

ulicznych. Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa – przewodnika. 
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Rozdział 7. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 

UTRZYMYWANIANA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 11. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz futerkowych w rejonie 

śródmieścia miasta Żywca, wytyczonego ulicami: al. Piłsudskiego, ul. Witosa / ul. Handlowa, al. Legionów / 

al. Wolności, ul. Żeromskiego. 

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych, w ścisłej 

zabudowie mieszkaniowej i na terenach ogródków działkowych. 

3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich: drobiu z wyłączeniem strusi i zwierząt 

futerkowych, z wyłączeniem lisów, tchórzy i jenotów na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej 

zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości 

dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach 

dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków 

higieniczno-sanitarnych. 

Rozdział 8. 

WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW 

JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Żywca podlegają obszary zabudowane budynkami 

wielorodzinnymi oraz na których znajdują się obiekty służby zdrowia, obiekty żywienia zbiorowego, obiekty 

w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, lokale gastronomiczne 

i obiekty handlowe branży spożywczej oraz obiekty w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie 

2. Deratyzację na obszarach o których mowa w ust. 1 przeprowadza się raz w roku, w terminie od 1 do 

15 kwietnia. 
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