
 

 

UCHWAŁA NR 96/XV/2020 

RADY GMINY KAMIENICA POLSKA 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska 

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15  

oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713),                                       

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie 

Rada Gminy Kamienica Polska 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

Kamienica Polska. 

§ 2. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie u.c.p. - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach; 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach; 

3) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 

Gminy, określający częstotliwość ich odbierania z podaniem dat odbioru poszczególnych rodzajów 

odpadów; 

4) zarządzającym systemem gospodarki odpadami - rozumie się przez to administrację Gminy realizującą 

zadania opisane w art. 3 ust. 2 ustawy u.c.p. lub inny podmiot, któremu zadania zostały powierzone; 

5) operatorze - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej (art. 9c ustawy u.c.p.), który zgodnie z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy u.c.p.  

na mocy wygranego przetargu podpisał z Gminą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych; 

6) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o ochronie zwierząt; 

7) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 

2007 roku o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
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Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

uprzątania błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, 

a operator do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papier; 

2) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) odpady niekwalifikujące się 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; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i odpady wielkogabarytowe; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) zużyte opony; 

11) odpady tekstyliów i odzieży; 

12) odpady niebezpieczne; 

13) popiół z palenisk domowych; 

14) bioodpady; 

15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zastrzeżeniem pkt. 1-14. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników i worków na odpady komunalne 

w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników nieruchomości jak i dla operatora, w taki sposób, 

aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości. 

3. Odpady określone w ust. 1 właściciele nieruchomości winni pozbywać się w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady, o których mowa                                                           

w § 3 ust. 1 pkt 1-3, 7, 8, 10, 13, 14, 15 należy odbierać z częstotliwością określoną w Rozdziale 5. 

4. Bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne 

potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub 

zbierane w pojemniki lub w worki przystosowane do tego celu i odbierane przez operatora zgodnie 

z harmonogramem. 

5. Bioodpady nie będą odbierane przez operatora od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych i korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

6. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-12 przyjmuje Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zorganizowany na terenie Gminy przez zarządzającego systemem 

gospodarki odpadami. 

7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, co do których Gmina Kamienica Polska 

w odrębnej uchwale, o której mowa w art. 6 c ust. 2 ustawy u.c.p. postanowiła o odbieraniu odpadów 

komunalnych mogą przekazywać samodzielnie i na własny koszt odpady zebrane selektywnie, o których mowa 

§ 3 ust. 1 pkt 1-12 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
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8. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych mogą przekazywać odpady z uwzględnieniem ograniczenia ilości: 

1) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m3 z nieruchomości 

rocznie; 

2) opony – maksymalnie 8 szt. z nieruchomości w danym roku kalendarzowym; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 1,5 m3 z nieruchomości. 

9. Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa 

w ust. 6 zostanie wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica Polska. 

10. Właściciel nieruchomości posiadający odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 

samodzielnie w ilości powyżej 1 m3 oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości powyżej 1,5 m3 ma 

obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik na te odpady u zarządzającego systemem gospodarki 

odpadami. 

11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór 

pojemnika przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w celu zagospodarowania tych odpadów. 

12. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich pojawieniu się, 

w ten sposób, że uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić przy krawędzi chodnika z jezdnią lub w innym 

miejscu tak aby umożliwić swobodne poruszanie się pieszych. 

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

terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na 

utwardzonej ich części nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich 

usunięcie w pojemnikach do tego przeznaczonych; 

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

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

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadówkomunalnych na terenie nieruchomości, 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 

§ 5. 1. Pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie Gminy to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l, 1100 l; 

3) worki foliowe o pojemności 120 l; 

4) pojemniki metalowe na odpady komunale: 4 m3, 5 m3, 7 m3; 

5) worki typu Big - Bag przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 

samodzielnie o pojemności 1 m3. 

2. W zabudowie wielorodzinnej zarządzający systemem gospodarki odpadami zapewni na nieruchomości 

pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców, przy zachowaniu pojemności pojemnika 

nie mniejszej niż 120 l na mieszkańca. 

3. W przypadku jednorazowego wytworzenia odpadów komunalnych zmieszanych w ilości ponad 

minimalną pojemność pojemnika określoną w § 6 ust. 2, ust. 3 niniejszej uchwały dopuszcza się możliwość 

gromadzenia w workach foliowych o pojemności 120 l. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4588



§ 6. 1. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach do tego 

celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniając: 

1) niebieski z napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier i makulaturę o pojemności minimalnej 120 l; 

2) zielony z napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na szkło o pojemności minimalnej 120 l; 

3) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem na plastik i metal, opakowania 

wielomateriałowe o pojemności minimalnej 120 l; 

2. Do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, zielonych oraz odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych – w pojemniku 240 l. 

3. Do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – w pojemniku 240 l. 

4. Do gromadzenia popiołu, żużlu – w pojemniku 240 l. 

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązaniu do przestrzegania standardów utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w taki sposób aby; 

1) pojemnik po opróżnieniu nie wydzielał nieprzyjemnych zapachów; 

2) pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części w szczególności pokrywy. 

6. Pojemniki na odpady stanowią własność Gminy Kamienica Polska. 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach spełniających wymagania          

§ 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązaniu do przestrzegania standardów utrzymania miejsc 

gromadzenia odpadów w taki sposób, aby na terenie wokół pojemników nie zalegały odpady na ziemi. 

3. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych oraz na innych terenach użytku publicznego 

powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne opróżniane i wygodne korzystanie dla 

wszystkich użytkowników ww. terenów; 

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiających ich opróżnianie; 

3) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) - jeden raz w miesiącu; 

2) odpady opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu; 

3) bioodpady - jeden raz w miesiącu w miesiącach od grudnia do marca, dwa razy w miesiącu w miesiącach 

od kwietnia do listopada z zastrzeżeniem § 3 ust. 5; 

4) popiół – jeden raz w miesiącach od maja do sierpnia, dwa razy w miesiącach od września do kwietnia; 

5) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku; 

7) RTV i AGD, zużyte baterie i akumulatory - zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku; 

8) zużyte opony - dwa razy w roku. 
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2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

niezamieszkałych, co do których Gmina Kamienica Polska w odrębnej uchwale, o której mowa w art. 6 c 

ust. 2 ustawy u.c.p. postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych z tych nieruchomości na: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) - jeden raz w miesiącu, w miesiącach od kwietnia do października, 

w przypadku przebywania na ww. nieruchomościach w miesiącach innych niż kwiecień - październik 

danego roku odbiór ww. odpadów będzie odbywał się na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości 

do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej - jeden raz w danym miesiącu; 

2) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metal, tw. sztuczne, wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu, 

w miesiącach od kwietnia do października, w przypadku przebywania na ww. nieruchomościach 

w miesiącach innych niż kwiecień - październik danego roku odbiór ww. odpadów będzie odbywał się na 

telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej - jeden raz 

w danym miesiącu; 

3) bioodpady - dwa razy w miesiącu w miesiącach od kwietnia do października, w przypadku przebywania na 

ww. nieruchomościach w miesiącach innych niż kwiecień - październik danego roku odbiór ww. odpadów 

będzie odbywał się na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Kamienicy 

Polskiej - jeden raz w danym miesiącu; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku; 

5) RTV i AGD, zużyte baterie i akumulatory - zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku; 

6) zużyte opony - dwa razy w roku. 

3. Pozbywanie się odpadów gromadzonych w pojemnikach i koszach ulicznych winno odbywać się 

w miarę ich napełnienia nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa tygodnie w sezonie jesienno-zimowym i jeden 

raz na tydzień w sezonie wiosenno-letnim. 

4. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości 

z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający 

z jego przepełnienia, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

5. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków pozbywanie się 

osadów ściekowych z nieruchomości powinno się odbywać z częstotliwością wynikającą z parametrów 

technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 

Rozdział 6. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 9. 1. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości: 

1) podejmowali działania zmierzające do racjonalnego planowania zakupów artykułów spożywczych, aby 

zapobiegać marnotrawieniu żywności; 

2) unikali stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy. 

2. Promuje się w celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji kompostowanie 

odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w 

przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy przekazać 

operatorowi. 

Rozdział 7. 

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. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone 

wyłącznie przez osoby dorosłe. 

2. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne 

dodatkowo w kagańcach. 

3. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się: 

1) do placówek handlowych, gastronomicznych, kulturalno-oświatowych i innych obiektów wspólnego 

użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania; 
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2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów - przewodników osób 

niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. 

4. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt 

z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach, 

koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób 

niewidomych korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów 

opiekunów. 

Rozdział 8. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach 

§ 11. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na 

utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów: 

1) sanitarnych; 

2) pomieszczeń budowlanych; 

3) ochrony środowiska; 

4) ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

2. Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymane tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny 

publiczne oraz tereny przyległe. 

3. Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w tym emisje będące jej 

skutkiem muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla. 

4. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach oznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska jako: 

1) tereny usług publicznych; 

2) tereny usług komercyjnych; 

3) tereny lasów, parków, skwerów z funkcją rekreacyjną; 

4) tereny ogródków działkowych; 

5) tereny działalności produkcyjnej. 

Rozdział 9. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 12. 1. Obszarami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary zabudowane w granicach administracyjnych 

gminy. 

1) oczyszczalnią ścieków i kanalizacji sanitarnych; 

2) zakładami produkcji żywności; 

3) placówkami kulturalno oświatowymi; 

4) zakładami opieki zdrowotnej; 

5) budynkami wielorodzinnymi. 

Rozdział 10. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady 

§ 13. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi można 

bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostować w kompostownikach przydomowych. 
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2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy kompostować w kompostownikach przydomowych lub 

pryzmach - gotowych zakupionych w sklepach lub wykonanych własnoręcznie, otwartych lub zamkniętych 

zapewniając dostęp powietrza do kompostowanej masy. 

3. Przy wyborze miejsca na kompostownik należy zachować odległości zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Zwalnia się właścicieli kompostujących odpady komunalne w kompostownikach z obowiązku posiadania 

pojemnika na te odpady. 

Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska. 

§ 15. 1. Traci moc Uchwała Nr 88/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 stycznia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska. 

§ 16. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2020 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Tomasz Nowowiejski 
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