
 

 

UCHWAŁA NR XXIII.183.2021 

RADY GMINY KORNOWAC 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po przeprowadzeniu konsultacji 

zgodnie z uchwałą Nr XXXIII.228.2018 Rady Gminy Kornowac z 5 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 295) oraz 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac”, stanowiący 

załącznik do uchwały, zwany dalej „Regulaminem”. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII.79.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kornowac 

 

 

Marian Zimermann 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lutego 2021 r.

Poz. 869



Załącznik do uchwały Nr XXIII.183.2021 

Rady Gminy Kornowac 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac, zwany dalej: „Regulaminem” 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm) 

2) wojewódzkim planie gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć uchwałę Sejmiku Województwa 

Śląskiego podejmowaną na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 701 ze zm.); 

3) harmonogramie - rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kornowac, dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne; 

4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości wybrany w drodze przetargu oraz prowadzący działalność 

w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia; 

5) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kornowac”. 

Rozdział 2. 

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

prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

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

komunalnych w sposób selektywny i w zakresie wskazanym w ust. 3. 

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

z regulaminem. 

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

segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie: 

1) papieru; 

2) metalu; 

3) tworzyw sztucznych; 

4) szkła; 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

6) bioodpadów; 

7) popiołów i żużli; 

8) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

9) odpadów niekwalifikujących 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; 
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10) zużytych baterii i akumulatorów; 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

12) mebli i innych opadów wielkogabarytowych; 

13) zużytych opon; 

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

15) odpadów niebezpiecznych 

16) tekstyliów i odzieży. 

§ 4. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń, w sposób mechaniczny lub ręczny, z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 winien być realizowany poprzez odgarnięcie zgarniętego błota, śniegu, 

lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod 

warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku 

bezodpływowym, tak aby nie doprowadzić do skażenia wód oraz gleby. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane 

w obrębie nieruchomości jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska. Powstałe odpady powinny być 

gromadzone w wyznaczonych do tego pojemnikach i workach. 

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 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub w workach, o których mowa 

w regulaminie. 

2. Na terenach nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników lub 

worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 50 l; 

2) pojemniki na odpady zamykane o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l; 

3) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3; 

4) worki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5, o pojemności nie mniejszej 

niż 120 l; 

5) worki przeznaczone do zbierania bioodpadów o pojemności 120 l. 

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki 

odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu: 

Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub 

kontenery odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: 

1) niebieski - oznaczony napisem „Papier”, 

2) zielony - oznaczony napisem „Szkło”, 

3) żółty - oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4) brązowy - oznaczony napisem „Bio”, 

5) pojemniki lub kontenery - oznaczone odpowiednio napisem „Popiół” lub „Zmieszane” („Z”). 

2. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawione, w miarę 

możliwości, w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
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§ 8. 1. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

bądź w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z pojemników lub worków, ustala się minimalną 

pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

a) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na odpady komunalne zbierane selektywnie, z zastrzeżeniem lit. 

c; 

c) worki o pojemności 120 l na bioodpady; 

d) pojemniki o pojemności 120 l na popiół i żużel. 

2) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na odpady komunalne zbierane selektywnie, z zastrzeżeniem  

lit. c; 

c) worki o pojemności 120 l na bioodpady. 

2. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych na kosze uliczne oraz pojemników przeznaczonych 

na kosze na terenach przeznaczonych do użytku publicznego przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych wynosi 20 l. 

§ 9. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach 

odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na 

wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody 

i błota. 

2. Kosze na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz kosze uliczne powinny być 

rozmieszczone, nie rzadziej niż w odległości jednego kilometra od siebie oraz w sąsiedztwie przystanków 

komunikacyjnych. 

3. Na przystankach komunikacji kosze uliczne należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia 

przystanku. 

4. Kosze uliczne i kosze na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny uniemożliwiać 

wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych. 

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do: 

1) utrzymywania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym, poprzez nie umieszczanie w tym miejscu uszkodzonych, przepełnionych pojemników lub 

worków na odpady komunalne oraz zapobieganie zaleganiu odpadów komunalnych na ziemi na terenie 

wokół pojemników lub worków, w razie konieczności mycie i dezynfekowanie podłoża w miejscu 

gromadzenia odpadów komunalnych; 

2) utrzymywania pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

poprzez: 

a) utrzymywanie pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie porządkowym – poprzez wrzucanie 

odpadów do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem, domykanie pojemników wyposażonych w klapy 

w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, owadów, gryzoni i innych zwierząt; 

b) utrzymywanie pojemników i kontenerów w dobrym stanie technicznym – poprzez bieżące naprawy lub 

wymiany uszkodzonych pojemników, stan techniczny pojemników powinien umożliwiać jego 

mechaniczne opróżnienie; 

c) utrzymywanie pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym – poprzez dezynfekowanie 

pojemników i kontenerów nie rzadziej niż raz w roku oraz  mycie pojemników i kontenerów w miarę 

potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać 

pojemniki w czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz. 
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2. Stan techniczny i porządkowy pojemników do gromadzenia odpadów powinien zapobiegać 

przedostawaniu się odpadów lub zanieczyszczeń z pojemnika do wody i gruntu, ponadto stan techniczny 

pojemnika powinien umożliwiać zrealizowanie usługi odbioru odpadów. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny zgodny z harmonogramem oraz w sposób gwarantujący zachowanie 

czystości i porządku na terenie nieruchomości, poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach 

i workach, a następnie wystawienie ich do odbioru. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

§ 12. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych odbieranych sprzed posesji przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów 

komunalnych: 

1) dla nieruchomości o zabudowie budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy - co dwa 

tygodnie, 

2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – przynajmniej 

jeden raz w miesiącu 

3) z koszy ulicznych oraz z koszy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – przynajmniej dwa 

razy w miesiącu. 

2. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych 

odbieranych sprzed posesji przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych: 

1) dla odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 - 5 - raz w miesiącu, 

2) dla odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6 - co 2 tygodnie, 

3) dla odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 – co 2 tygodnie, w miesiącach od czerwca do września raz 

w miesiącu; 

4) dla odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 8 - 16 – raz w roku. 

§ 13. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych 

pojemnikach w sposób zapewniający ograniczenie pylenia. 

§ 14. Przeterminowane lekarstwa należy wrzucać do pojemników znajdujących się w aptekach. 

§ 15. Baterie należy wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych 

obiektach użyteczności publicznej. 

§ 16. 1 Odpady niebezpieczne odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. Zużyte opony odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

5. Chemikalia oraz 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 odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
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§ 17. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbiera następujące rodzaje odpadów: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady 

niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń gromadzących 

nieczystości ciekłe, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. 1. Cele szczegółowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje się zgodnie 

z Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Województwa Śląskiego. 

2. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, które jest działaniem stojącym najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami zaleca się: 

1) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku; 

2) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania poprzez odnowę, naprawę, bądź 

przekazanie innym osobom lub instytucjom do dalszego użytkowania sprawnych, lecz zbytecznych 

przedmiotów. 

3. Wytwórcy odpadów komunalnych, obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców 

i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

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 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności 

zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przez zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 21. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy  

1) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach 

przeznaczonych do wspólnego użytku, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, niedowidzących 

i niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy psów asystujących; 

2) właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad 

tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne 

wydostanie się z niego. 

2. Dodatkowo w odniesieniu do osób utrzymujących psy: 

1) prowadzenie psa na uwięzi poza terenem własnej nieruchomości, a psa rasy uznawanej za agresywną lub 

w inny sposób zagrażającego otoczeniu także w nałożonym kagańcu; 

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma 

możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies jest oznakowany w sposób umożliwiający 

identyfikację właściciela lub opiekuna. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

§ 22. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości przeznaczonych do 

wspólnego użytku oraz w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. 
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2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich; 

2) Ograniczenia najbardziej dotkliwych uciążliwości dla środowiska, w tym emisji będącej jej skutkiem do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 

3) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie. 

Rozdział 8. 

Wymagania w zakresie deratyzacji 

§ 23. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające deratyzacji: 

1) obszary nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i magazynami, handlowymi, usługowymi 

i produkcyjnymi, z branży gastronomicznej, spożywczej i rolniczej;  

2) obszary, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej; 

3) obszary nieruchomości, na których zlokalizowane są fermy. 

2. Ustala się terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji: 

1) deratyzację wiosenną – w miesiącach marzec – kwiecień, 

2) deratyzację jesienną – w miesiącach październik – listopad. 
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