
 

 

UCHWAŁA NR XVI/338/20  

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Tychy uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do zbierania  

i usuwania tych odpadów w sposób selektywny według zasad określonych poniżej: 

Lp. Rodzaj odpadów 
komunalnych 

Sposób zbierania odpadów komunalnych 

Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna 

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, 

szkło, odpady wielomateriałowe 

pojemniki spełniające wymogi określone w § 4 lub 

pojemniki  ustawione w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej 

PSZOK 

worki foliowe spełniające wymogi określone  

w § 4 lub pojemniki ustawione  

w PSZOK  

2) bioodpady  
pojemniki spełniające wymogi określone w § 4; 

odpady zielone – worki spełniające wymogi 

określone w § 4 lub pojemniki ustawione w PSZOK 

pojemniki lub worki określone  

w § 4 lub kompostownik przydomowy; odpady 

zielone - worki spełniające wymogi określone  

w § 4 lub pojemniki ustawione w PSZOK lub 

kompostownik przydomowy  

3) odpady niebezpieczne pojemniki ustawione w PSZOK pojemniki ustawione w PSZOK 

4) przeterminowane leki 
pojemniki ustawione w aptekach wskazanych na 

stronie internetowej Urzędu Miasta lub pojemniki 

ustawione w PSZOK 

pojemniki ustawione  

w aptekach wskazanych na stronie internetowej 

Urzędu Miasta lub pojemniki ustawione 

w PSZOK 

5) chemikalia pojemniki ustawione w PSZOK pojemniki ustawione w PSZOK 

6) 

odpady niekwalifikujące się  

do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku 

przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu 

substancji we krwi,  

w szczególności igieł  

i strzykawek 

pojemniki ustawione w PSZOK pojemniki ustawione w PSZOK 
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7) zużyte baterie i akumulatory 
pojemniki ustawione w miejscach wskazanych na 

stronie internetowej Urzędu Miasta lub pojemniki 

ustawione w PSZOK 

pojemniki ustawione w miejscach wskazanych na 

stronie internetowej Urzędu Miasta lub pojemniki 

ustawione  

w PSZOK 

8) zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 

wydzielone miejsca w miejscach gromadzenia 

odpadów komunalnych   

lub kontenery ustawione  

w PSZOK 

kontenery ustawione w PSZOK lub  

w trakcie mobilnej zbiórki 

9) meble i inne odpady 

wielkogabarytowe  

wydzielone miejsca w miejscach gromadzenia 

odpadów komunalnych   

lub kontenery ustawione w PSZOK 

kontenery ustawione w PSZOK lub  

w trakcie mobilnej zbiórki 

10) zużyte opony pojemniki ustawione w PSZOK pojemniki ustawione w PSZOK 

11) odpady remontowo-budowlane 

i rozbiórkowe  
kontenery lub worki typu big-bag lub kontenery 

ustawione w PSZOK  
kontenery lub worki typu big-bag lub kontenery 

ustawione w PSZOK 

12) odpady tekstyliów i odzieży pojemniki ustawione w PSZOK pojemniki ustawione w PSZOK 

13) popiół z palenisk domowych pojemniki spełniające wymogi określone  

w § 4 
pojemniki lub worki spełniające wymogi 

określone w § 4 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zobowiązany do przyjmowania odpadów 

komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. 

§ 2. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego powinien być realizowany przez właściciela nieruchomości poprzez odgarnięcie błota, 

śniegu oraz usunięcie lodu i innych zanieczyszczeń. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie w miejscach 
zapewniających odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników 

bezodpływowych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi możliwa jest wyłącznie w zakresie 

ich drobnych napraw obejmujących między innymi: wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie 
płynów eksploatacyjnych, regulacje – pod warunkiem: 

1) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach lub urządzeniach do tego przeznaczonych; 

2) zabezpieczenia przed przenikaniem do gruntu i wód gruntowych ewentualnych rozlewów płynów 
eksploatacyjnych. 

Rozdział 2. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomość, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników 

i worków oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym 

§ 4. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych kontenerach, pojemnikach lub 

workach przeznaczonych wyłącznie do tego celu. 

2. Pojemniki i kontenery powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe 
wymiary oraz spełniać wymogi Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez 

producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 powinny być dostosowane do standardowych urządzeń 
załadowczych pojazdów, którymi odbierane są odpady komunalne i zapewniać bezpieczeństwo dla obsługi 

podczas ich opróżniania. 

4. Worki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego i spełniać wymogi określone w ust. 2. 

5. Do gromadzenia odpadów komunalnych powinny służyć: 

1) kontenery o minimalnej pojemności 3 m3; 

2) pojemniki o minimalnej pojemności 120 l; 

3) worki o minimalnej pojemności 60 l. 
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§ 5. 1. Nieruchomości, na których powstają odpady komunalne muszą być wyposażone w pojemniki lub 

worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nich powstających, przy czym 

odpady komunalne pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) podlegają zbieraniu wyłącznie w pojemniku. 

2. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których bioodpady, 

stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym są zwolnione z obowiązku 

z wyposażenia w pojemniki lub worki na bioodpady, w tym odpady zielone. 

3. Liczba i objętość pojemników lub worków na nieruchomościach zamieszkałych oraz częściach 

zamieszkałych nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych uzależniona jest od liczby 

mieszkańców i normatywnej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącej, w przypadku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 60 l/osoba/miesiąc oraz częstotliwości odbioru tych odpadów. 

4. Na nieruchomościach zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi dopuszcza się 

wspólne korzystanie przez mieszkańców więcej niż jednego budynku z pojemników na odpady komunalne 

ustawionych w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów komunalnych – na zasadach odrębnych 
ustalonych z podmiotem zarządzającym nieruchomością. 

5. Liczba i objętość pojemników lub worków na nieruchomościach, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od tygodniowych wskaźników wytwarzanych 
odpadów komunalnych oraz częstotliwości odbioru tych odpadów. 

6. Wskaźniki o których mowa w ust. 5 określa się następująco, przy czym określa się minimalną pojemność 

pojemników lub worków: 

Lp. Typ obiektu 

Normatywy 

wytwarzania 

odpadów 

komunalnych 

Pojemność pojemników 

lub worków na odpady 

tworzyw sztucznych  

i metali, papieru, szkła 

Pojemność 

pojemnika na 

bioodpady  

Pojemność pojemnika na 

pozostałości po segregacji 

odpadów (odpady 

zmieszane) 

1) budynki użyteczności publicznej (poza 

niżej wymienionymi) 
5 l na każdego 

pracownika  
pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l pojemnik 120 l  

2) 

placówki oświaty i opiekuńczo-

wychowawcze wszystkich typów  
3 l na każdego 

pracownika oraz 

dziecko, ucznia, 

studenta 

pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l  pojemnik 120 l 

3) lokale handlowe, w tym punkty poza 

lokalem 
5 l na każdego 

pracownika 
pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l  pojemnik 120 l 

4) 

lokale gastronomiczne, w tym punkty 

poza lokalem  
5 l na każdego 

pracownika i po 

10 l na każde 

miejsce 

konsumpcyjne 

pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l  pojemnik 120 l 

5) 
lokale usługowe, oraz zakłady 

rzemieślnicze, produkcyjne, 

magazynowe  

5 l na każdego 

pracownika 
pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l  pojemnik 120 l 

6) 
hotele, placówki noclegowe, internaty, 

szpitale, domy opieki, hospicja 
5 l na każdego 

pracownika i po 

20 l na każde łózko 

pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l  pojemnik 120 l 

7) 

obiekty sportowe 5 l na każdego 

pracownika i po 1 l 

na każdego 

korzystającego  

z obiektu 

pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l pojemnik 120 l 

8) 

cmentarze 5 l na każdego 

pracownika i po 5 l 

na każde  

10 miejsc 

pochówku 

pojemniki po 120 l 
lub worki po 60 l 

pojemnik 120 l pojemnik 120 l 

7. Na nieruchomościach niezamieszkałych i częściach niezamieszkałych nieruchomości w części 

zamieszkałych, a w części niezamieszkałych dopuszcza się wspólne korzystanie przez więcej niż jeden podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą lub inną działalność generującą odpady komunalne, z pojemników na 
odpady komunalne ustawionych w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów komunalnych – na zasadach 

odrębnych ustalonych z podmiotem zarządzającym nieruchomością. 

8. Nieruchomość, na której znajdują się rodzinne ogrody działkowe powinna być wyposażona w pojemniki 

na odpady komunalne w liczbie uwzględniającej miesięczne normatywy wytwarzania odpadów komunalnych 
przez jeden ogródek, które w okresie ich użytkowania wynoszą co najmniej: 
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1) odpady komunalne tworzyw sztucznych i metali, papieru, szkła – po jednym pojemniku o pojemności 120 l 

lub worku o pojemności 60 l; 

2) odpady komunalne pozostałe po segregacji (odpady zmieszane) – jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

9. Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1) powinna być wyposażona w pojemniki lub worki na odpady komunalne, dostosowane pojemnością do 
ilości powstających na niej odpadów i częstotliwości odbioru tych odpadów; 

2) pojemniki lub worki, o których mowa w pkt 1 powinny mieć minimalną pojemność odpowiednio: 120 l 

i 60 l; 

3) dopuszcza się wspólne korzystanie z pojemników ustawionych w wyznaczonym miejscu gromadzenia 
odpadów komunalnych - na zasadach odrębnych ustalonych z podmiotem zarządzającym nieruchomością. 

§ 6. 1. Dla potrzeb selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych: 

1) na terenach nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki, o których 
mowa w § 4 ust. 2 o minimalnej pojemności 120 l; 

2) na terenach nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki foliowe HDPE 

lub LDPE o minimalnej pojemności 60 l lub pojemniki o pojemności 120 l na popiół z palenisk domowych 
lub pojemniki o pojemności co najmniej 60 l na bioodpady w postaci odpadów kuchennych; 

3) na terenach nieruchomości niezamieszkałych lub częściach niezamieszkałych nieruchomości w części 

zamieszkałych, a w części niezamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki 

o minimalnej pojemności 120 l, natomiast w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o minimalnej 
pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 60 l; 

4) na terenach rodzinnych ogrodów działkowych stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l; 

5) na terenie nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l 

lub worki o minimalnej pojemności 60 l. 

2. Ustala się następującą kolorystykę i nazewnictwo pojemników i worków foliowych przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych: 

1) kolor żółty dla odpadów, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe – oznaczenie napisem „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE”; 

2) kolor niebieski dla odpadów, w skład których wchodzą odpady papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – oznaczenie napisem „PAPIER”; 

3) kolor zielony dla odpadów, w skład których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła – oznaczenie napisem „SZKŁO”; 

4) kolor brązowy dla bioodpadów: 

a) w skład których wchodzą odpady zielone – oznaczenie napisem „ODPADY ZIELONE”, 

b) w skład których wchodzą odpady kuchenne – oznaczenie napisem „ODPADY KUCHENNE”; 

5) kolor czarny lub szary dla odpadów, w skład których wchodzi popiół z palenisk domowych – oznaczenie 

napisem „POPIÓŁ”. 

3. Dopuszcza się gromadzenie w jednym pojemniku lub worku przeznaczonym na: 

1) TWORZYWA SZTUCZNE I METALE – odpadów takich jak: butelki plastikowe po napojach, 

opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, opakowania 

wielomateriałowe po produktach spożywczych, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metale 
i innych charakteryzujących się takimi samymi właściwościami; 

2) PAPIER – odpadów takich jak: odpadów takich jak: gazety, książki, zeszyty, prospekty i ulotki, torby 

papierowe, pudełka kartonowe i innych charakteryzujących się takimi samymi właściwościami; 
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3) SZKŁO – odpadów takich jak: słoiki, butelki i inne opakowania szklane bez względu na ich kolorystykę; 

4) ODPADY ZIELONE – odpadów takich jak: trawa, liście, części zielone roślin, kwiaty, drobne gałęzie 

drzew i krzewów, trociny i korę; 

5) ODPADY KUCHENNE – odpadów takich jak: pozostałości produktów pochodzenia roślinnego, warzyw, 

owoców i innych odpadów spożywczych i kuchennych ulegających biodegradacji. 

§ 7. 1. Odpady komunalne zalegające poza pojemnikami powinny być usuwane niezwłocznie i umieszczane 
w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia określonego rodzaju odpadów. 

2. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być poddawane dezynfekcji 

co najmniej jeden raz w roku. Uszkodzenia pojemników niewymagające ich wymiany powinny być naprawiane 

niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

§ 8. 1. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych 

terenach użytku publicznego, powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych i posiadać estetyczny 

wygląd oraz minimalną pojemność 30 l. 

2. Rozmieszczenie koszy powinno być dostosowane do potrzeb wynikających z natężenia ruchu pieszych, 

z zastrzeżeniem, że na przystankach komunikacyjnych powinien znajdować się co najmniej jeden kosz, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Kosze powinny być ustawione w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym. 

Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Częstotliwość opróżniania pojemników lub odbierania worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej nie może być mniejsza niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – dwa razy w miesiącu; 

2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – dwa razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 

31 października i jeden raz w tygodniu w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych z ogródków przydomowych – jeden raz w tygodniu w okresie 

od 1 kwietnia do 30 listopada, a w pozostałych miesiącach – poprzez ich odbiór w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych; 

4) odpadów popiołu – jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca i jeden raz na dwa 

miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 

5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – dwa razy w tygodniu. 

2. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub 

odbierania worków z odpadami komunalnymi w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej nie może być 
mniejsza niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – jeden raz w miesiącu; 

2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – jeden raz na dwa tygodnie; 

3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 
30 listopada, a w pozostałych miesiącach – poprzez ich odbiór w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

4) odpadów popiołu - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca i jeden raz na dwa 
miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 

5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – jeden raz na dwa tygodnie. 

3. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub 
odbierania worków z odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne nie może być mniejsza niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – jeden raz w miesiącu; 
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2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 

31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 
31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

4) odpadów popiołu – jeden raz w miesiącu; 

5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

4. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub 

odbierania worków z odpadami komunalnymi z części niezamieszkałych nieruchomości w części 

zamieszkałych, a w części niezamieszkałych nie może być mniejsza niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – jeden raz w miesiącu; 

2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 

31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 

31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

4) odpadów popiołu – jeden raz w miesiącu; 

5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 

1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

5. Częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych lub 

odbierania worków z odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie może być mniejsza niż: 

1) odpadów selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło) – jeden raz w miesiącu; 

2) bioodpadów w postaci odpadów kuchennych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 
31 października i jeden raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

3) bioodpadów w postaci odpadów zielonych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 

31 października i jeden raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

4) odpadów popiołu - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca i jeden raz na dwa 
miesiące w okresie od 1 kwietnia do 30 września; 

5) odpadów pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych) – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 

1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie może być mniejsza niż: 

1) jeden raz na tydzień z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej 
wielorodzinnej; 

2) jeden raz w roku w trakcie mobilnej zbiórki tych odpadów w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej – 

termin i sposób jej przeprowadzenia powinny zostać podane do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

7. Pojemniki ze zużytymi bateriami lub akumulatorami oraz przeterminowanymi lekarstwami powinny być 

opróżniane systematycznie z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie się tych pojemników. 

8. Częstotliwość pozbywania się odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenu zieleni  
w zabudowie wielorodzinnej  i nieruchomości niezamieszkałych uzależniona jest od terminów realizowanej 

usługi pielęgnacji (np. koszenia, grabienia), a wytworzone odpady powinny być usuwane na bieżąco, jednak 

nie później niż w terminie trzech dni od ich wytworzenia. 

9. Pozostałe odpady wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały powinny być usuwane w sposób 

gwarantujący nieprzepełnianie się pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia. 
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10. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane systematycznie z częstotliwością 

gwarantującą nieprzepełnianie się tych pojemników. 

§ 10. 1. Pojemniki z odpadami komunalnymi w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej są opróżniane 

bezpośrednio w miejscach ich gromadzenia. W przypadku pozostałych nieruchomości, pojemniki na odpady 

komunalne są opróżniane, a worki z odpadami komunalnymi są odbierane sprzed bram posesji lub innych 
miejsc wskazanych przez właściciela nieruchomości. 

2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych, za wyjątkiem odpadów 

pozostałych po segregacji (odpadów zmieszanych), bioodpadów w postaci odpadów kuchennych i odpadów 

popiołu z palenisk domowych, mogą być przekazywane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na zasadach określonych w odrębnej uchwale. 

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne 

w postaci: 

1) papieru i tektury; 

2) tworzyw sztucznych; 

3) szkła opakowaniowego i budowlanego; 

4) opakowań wielomateriałowych; 

5) lamp fluorescencyjnych (świetlówki, rtęciowe, itp.); 

6) akumulatorów ołowiowych, niklowo-kadmowych, itp.; 

7) baterii alkalicznych i pozostałych; 

8) przepracowanych olei silnikowych; 

9) filtrów olejowych, paliwowych i powietrza; 

10) odpadów niebezpiecznych (termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach 
i lakierach, itp.); 

11) chemikaliów; 

12) przeterminowanych lekarstw i odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym zawierającego freony); 

14) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

15) zużytych opon; 

16) innych niż niebezpieczne odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe; 

17) bioodpadów w postaci odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenu zieleni; 

18) metali; 

19) odzieży i tekstyliów. 

§ 11. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się systematycznie i z częstotliwością 

gwarantującą, że nie nastąpi wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika w następstwie jego przepełnienia, 
a także zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych. 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. Rekomenduje się podejmowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych oraz redukcji negatywnych oddziaływań związanych z gospodarką odpadami. 

§ 13. Zaleca się prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych najbliżej miejsca ich 
powstawania. 
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§ 14. Przedsiębiorca, z którym gmina Tychy zawarła umowę w trybie zamówienia publicznego, o którym 

mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

zobowiązany jest informować właścicieli nieruchomości o obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

Rozdział 5. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są w szczególności do: 

1) zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami; 

2) wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów raz uznawanych za agresywne oraz ich 
mieszańców – dodatkowo w kagańcu; 

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta poprzez ich wrzucanie w szczelnym 

opakowaniu do specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu lub pojemników na odpady 
komunalne pozostałe po segregacji (odpady zmieszane). 

2. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, 

gdzie obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi, jednak pod warunkiem, że pies ma 
założony kaganiec, a osoba go utrzymująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 

zachowaniem. 

Rozdział 6. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 16. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach 
wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach 

publicznych. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w ust. 1 

w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych na ten cel. 

3. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nie wymienionych w ust. 1 

w budynkach inwentarskich spełniających wymogi określone w przepisach odrębnych. 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do: 

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania danego gatunku zwierząt gospodarskich wynikających 

z przepisów odrębnych; 

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości; 

3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów 

i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia nieruchomości oraz wód powierzchniowych 

i gruntowych; 

4) przestrzegania innych obowiązków określonych przepisami odrębnymi oraz przepisów sanitarno-
epidemiologicznych. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary przeznaczone na cele mieszkaniowe w zabudowie 

wielorodzinnej i jednorodzinnej, produkcyjne, handlowe, oświatowe, związane z zaspokajaniem potrzeb 

wspólnoty samorządowej, itp. – ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których powstają lub gromadzone 
są odpady. 

2. Z obowiązku określonego w ust. 1 wyłączone są tereny leśne i grunty rolne (uprawne). 

3. Deratyzację na terenie nieruchomości określonych w ust. 1 należy przeprowadzać: 

1) w okresie wiosennym – od 15 marca do 30 kwietnia; 
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2) w okresie jesiennym – od 15 października do 15 listopada. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

§ 19. Traci moc obowiązującą Uchwała XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (ze zm.). 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2020 roku. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 

 

 

Barbara Konieczna 
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