
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/248/20 
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC 

z dnia 24 września 2020 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. 2020 poz. 713), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1439), 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 
1 stycznia 2021 roku. 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXXI/236/20 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerklaniec.  

§ 5.  Z chwilą uzyskania mocy obowiązującej niniejszej uchwały traci moc 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. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jarosław Wasążnik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2020 r.

Poz. 6973



Załącznik do uchwały Nr XXXIII/248/20 

Rady Gminy Świerklaniec 

z dnia 24 września 2020 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 Świerklaniec. 

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 zapewniającego jednostce 
wywozowej bezpośredni dostęp do nich; 

4) zbieranie odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 3. 1.  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) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady. 

2) zbieranie na terenie nieruchomości i przekazywanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych takich odpadów komunalnych jak: 

a) odpady niebezpieczne, 

b)  przeterminowane leki i chemikalia, 

c)  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, 

d)  zużyte baterie i akumulatory, 

e)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g)  zużyte opony, 
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h)  odpady budowlane i rozbiórkowe, 

i)  odpady tekstyliów i odzieży, 

j) oraz wymienionych w ust. 1 lit. a-e. 

2. Bioodpady powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane poprzez ich kompostowanie na terenie 
nieruchomości. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez uprzątanie mechaniczne lub ręczne bądź 
usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu przeznaczone.  

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się wyłącznie na 
terenie nieruchomości w miejscu wyznaczonym przez właściciela pod warunkiem, że powstające podczas 
mycia 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 samochodowych, poza serwisami mechanicznymi, 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 i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników oraz ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 6. 1.  Na terenie Gminy Świerklaniec odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych 
należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach.  

2. Do gromadzenia odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej służą pojemniki 
o pojemności: 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów. 

3. Właściciele zobowiązani są do wyznaczenia na terenie nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów, 
które winny być utrzymane we właściwym stanie: 

1) sanitarnym poprzez usytuowanie pojemników w miarę możliwości na utwardzonym terenie, 
zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych nieczystości, zapewniającym 
nierozprzestrzenianie się gromadzonych odpadów na skutek działania wiatru lub zwierząt, a także 
utrzymanie czystości wokół pojemnika, 

2) porządkowym poprzez dostosowanie ilości pojemników do ilości odpadów komunalnych powstających na 
terenie nieruchomości i systematycznego pozbywania się odpadów. 

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 winny być utrzymywane przez właściciela w odpowiednim stanie: 

1) sanitarnym poprzez ich mycie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy, 

2) porządkowym poprzez zamykanie pokryw pojemników w celu zabezpieczenia przed dostępem zwierząt 
oraz dostawaniem się do pojemnika wód opadowych, a także gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości 
nie powodującej jego przepełnienia, 

3) technicznym poprzez konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, które 
uniemożliwia dalsze użytkowanie. 

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki o pojemności 
120 litrów, w następującej kolorystyce: 

1) niebieski z napisem "Papier" - na papier; 

2) zielony z napisem "Szkło" - na szkło; 

3) żółty z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - na tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe; 

4) brązowy z napisem "Bio" - na bioodpady. 
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6. Worki, o których mowa w ust. 5 powinny być szczelnie związane, a ich zawartość nie może powodować 
ich uszkodzenia podczas załadunku. 

7. 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" - na papier; 

2) zielony z napisem "Szkło" - na szkło; 

3) żółty z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - na tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe; 

4) brązowy z napisem "Bio" - na bioodpady. 

8. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych na 
terenie nieruchomości zamieszkałych przy założeniu normatywu wynoszącym 60 litrów na osobę/ miesiąc, 
nie mniej niż 120 litrów. 

§ 7. 1.  Do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach publicznych oraz na drogach publicznych 
służą kosze uliczne lub parkowe o pojemności od 20 do 50 litrów.  

2. 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. Pojemniki powinny być utrzymywane 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemników, kontenerów lub worków na odpady zmieszane 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 pojemnik o pojemności 240 litrów; 

2) lokale handlowe - 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni lokalu, nie mniej niż pojemnik o pojemności 
120 litrów; 

3) lokale gastronomiczne - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż pojemnik o pojemności 
240 litrów; 

4) kioski, uliczne punkty szybkiej obsługi - nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 litrów; 

5) zakłady produkcyjne, usługowe, rzemieślnicze, przychodnie i praktyki lekarskie, apteki, budynki 
użyteczności publicznej - 10 litrów na każdego pracownika, nie mniej niż pojemnik o pojemności 
120 litrów; 

6) hotele, pensjonaty, internaty, domy opieki, zakłady opieki medycznej - 20 litrów na każde łóżko, nie mniej 
niż pojemnik o pojemności 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 pojemnik o pojemności 1100 litrów, poza wymienionym okresem 
według potrzeb, nie mniej niż pojemnik o pojemności 240 litrów; 

8) cmentarze - 3 litry na jedno miejsce pochówku, nie mniej niż pojemnik o pojemności 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 do 30 września 
pojemnik o pojemności 120 litrów na domek, a poza sezonem - według potrzeb. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości 
i nieprzepełnianie pojemników lub worków.  
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2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odbieranie ich przez uprawniony 
podmiot. 

3. Odpadów selektywnie zbieranych należy pozbywać się z terenu nieruchomości w sposób gwarantujący 
ich nie zmieszanie z innymi rodzajami odpadów. 

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbioru tych odpadów, a w uzasadnionych przypadkach do ich wystawienia 
poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, nie stanowiący niedogodności 
dla sąsiadów i użytkowników dróg. 

5. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych - w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości określonych 
w § 8 ust. 1 pkt. 1-6 nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej 
niż jeden raz na tydzień, 

2) odpadów zbieranych selektywnie, w tym szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, papieru - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

3) bioodpadów - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości 
określonych w § 8 ust. 1 pkt. 1-6 nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 grudnia do 
31 marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w zabudowie 
wielorodzinnej nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, w okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż 
jeden raz na dwa tygodnie, 

4) odpadów z koszy parkowych i ulicznych zlokalizowanych na terenach służących do użytku publicznego 
i na drogach publicznych - jeden raz na tydzień. 

§ 10. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, które powinny spełniać warunki 
określone przepisami szczególnymi, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się 
zbiorników bezodpływowych, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami 

§ 11. 1.  W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów zaleca się: kupowanie produktów 
w opakowaniach zwrotnych, unikania kupowania produktów jednorazowego użytku, naprawę użytkowanych 
przedmiotów, a także popularyzowanie świadomego kupowania w celu zmniejszenia marnotrawstwa 
produktów, w tym żywności. 

2. Zmniejszenie ilości bioodpadów powstających w gospodarstwach domowych kierowanych do 
składowania poprzez promowanie kompostowania. Odpady te powinny być w pierwszej kolejności 
zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie we własnych 
przydomowych kompostownikach. 

3. 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. 

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 

§ 12. 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 przeznaczonych do wspólnego użytku. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane uniemożliwić samowolne opuszczanie 
pomieszczenia lub nieruchomości, na której zwierzęta przebywają. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 6973



3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do 
wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, które korzystają z pomocy psów 
przewodników. 

4. Osoby utrzymujące psy są zobowiązane do wyprowadzania psa w obroży i na smyczy, a psa rasy 
uznawanej za agresywną również w kagańcu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to niewskazane ze względu na 
zły stan zdrowia zwierzęcia. 

Rozdział 7. 
Wymagania związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

§ 13. 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, a także uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
poza teren nieruchomości.  

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. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych w związku utrzymywaniem zwierząt 
gospodarskich do kanalizacji sanitarnej. 

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 

§ 14. 1.  Obwiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są obiekty, o których mowa 
w § 8 ust. 1 pkt. 1-6. 

2. Akcje deratyzacyjne, na obszarach o których mowa w ust. 1, organizowane są: 

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

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