
                                                                                                                     

Uchwała Nr 140/XXV/06
Rady  Gminy w Przyrowie

 z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Przyrów.

           Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1,art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), 
art.2 ust.1,art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia  20 lipca 2000 roku  o ogłoszeniu aktów 
normatywnych  innych aktów prawnych (Dz.U z 2000 roku Nr.62, poz.718 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tj.Dz.U. Z 2005 r Nr.236 poz.2008) , po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada   Gminy  uchwala  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Przyrów w następującej treści:

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

 § 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec 
osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w 
zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie Gminy Przyrów

§ 2

Ilekroć w regulaminie  jest mowa o:
1)ustawie  u.o.p.- rozumie się przez to ustawę  z dnia 13 września  1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (jednolity tekst  Dz.U. Nr 236. poz.2008  z 2005 roku)
2)ustawie o odpadach  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia  27 kwietnia  2001 roku o
odpadach  (Dz.U.Nr.62, poz.628 z późniejszymi zmianami)
3)firmie wywozowej- należy przez to rozumieć  zakład będący gminną jednostką 
organizacyjną lub przedsiębiorcą  w rozumieniu  odpowiednich przepisów, posiadających
wydane przez Wójta  Gminy  Przyrów  zezwolenie  na wykonywanie usług związanych
z postępowaniem  z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.

  



Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
 i  w miejscach publicznych 

§ 3

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz 
należytego stanu sanitarno-higienicznego.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu, błota 
oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości, w 
sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, 
stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

4. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu , błota  lub innych zanieczyszczeń  z chodnika na jezdnię 
i z jezdni na chodnik.  

5. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. 

6. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
7. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie 

nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla 
sąsiadów.

Rozdział 3

Zasady zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 
oraz z innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach 
domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, 
należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, 
odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz prowadzić selektywną  zbiórkę 
odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu 
do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania(makulatura, 
odpady plastikowe, szkło, metal ) należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i 
oznakowanych/m w specjalnie pojemnikach/ku lub workach do segregacyjnej zbiórki odpadów 
komunalnych.

3. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach, workach do 
segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na 
pojemniku, worku.

4. Na terenach nieruchomości o  zabudowie zagrodowej  i jednorodzinnej  odpady kuchenne można 
poddać procesowi  kompostowania  z przeznaczeniemdo własnego wykorzystania kompostu.

5. Odpady roślinne powstające na terenie  nieruchomości  w wyniku pięlegnacji zieleni(usunięte 
chwasty , wygrabione liście , skoszona trawa, wycięte gałezie drzew, przyciete krzewy) w 
przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, 
podlegają obowiązkowo wywozowi tych odpadów przez podmiot uprawniony.

6.  Odpady wielkogabarytowe  należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych,
 w wyznaczonych miejscach na nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w 



sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy 
dostęp przedsiębiorcy.

7. Odpady z remontów nieruchomości należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 
komunalnych w kontenerach lub w  wyznaczonych miejscach na nieruchomości , wywóz tych 
odpadów  odbywa się na koszt właściciela nieruchomości.

8. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel 
nieruchomości zgłasza problem do firmy świadczącej usługi w zakresie odbierania odpadów, w 
celu ustalenia warunków ich odbioru.

9. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (baterie i 
akumulatory, lakiery, farby, świetlówki) należy wydzielać z powstających odpadów 
komunalnych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub gromadzić w workach , 
celem ich odbioru przez podmiot uprawniony.

10.Odpady wymienione w pkt 9  mogą być dostarczane do odpowiedniego pojemnika odebrane i 
unieszkodliwione  przez wyspecjalizowaną firmę  wg. zasad  i wymogów określonych 
oddzielnymi przepisami. 

11.Odpady medyczne  lub weterynaryjne  powstające  w związku  z prowadzoną na terenie danej 
nieruchomości  działalnością  w zakresie  usług  medycznych  lub weterynaryjnych nie mogą być 
gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia  odpadów komunalnych. Szczegółowe 
zasady postępowania  z tymi odpadami  określają  przepisy odrębne.  

12.Zabrania się  umieszczania  zużytego sprzętu  elektrycznego  i elektronicznego łącznie z innymi 
odpadami 

§ 5

Mieszkańcy gminy oraz osoby inne przebywające  na jej terenie zobowiązani są do korzystania z 
koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięcia 
zaśmiecania  terenów użytku publicznego.

§ 6

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady 

stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli 

jest taka potrzeba. 
§ 7

Właściciel nieruchomości usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, w 
celu gromadzenia wytworzonych nieczystości ciekłych, powinien wyposażyć nieruchomość w 
szczelne zbiorniki bezodpływowe o odpowiedniej objętości lub w przydomowa oczyszczalnie 
ścieków.Urządzenia te powinny być wybudowane  i eksploatowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach odrębnych.

 Rozdział 4

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na 

drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych urządzeń  i ich  utrzymania w 
odpowiednim stanie sanitarnym  porządkowym i  technicznym.



§ 8

Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości przeznacza się pojemniki, worki, kosze na 
śmieci.

§ 9

1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości służą znormalizowane   
    pojemniki o pojemności od 60 litrów do 10.000 litrów,
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych  na drogach publicznych służą kosze uliczne o 
    pojemności od 5 do 50 litrów.

     § 10     
                                                                  
Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
uwzględniające następujące normy przy miesięcznym cyklu wywozu:

1) 30 l na jednego mieszkańca
2) 20 l na jednego mieszkańca  zamieszkującego nieruchomość, na terenie  której prowadzona 

jest selektywna zbiórka  odpadów wraz  z ich odbiorem  przez jednostkę wywozową lub 
zakład utylizacji, bądź  właściciele prowadzą  kompostowanie odpadów organicznych we 
własnym zakresie przy miesięcznym cyklu wywozu

     3) 3 l na każde dziecko, ucznia, i pracownika dla szkół wszelkiego typu , przedszkoli.
4) 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l 
na lokal dla lokali handlowych .
5) 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, (dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu) dla lokali gastronomicznych.
6) 10 l na każdego  pracownika dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w 
odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych.
7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych , dla zapewnienia czystości 
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, kosza na śmieci.

§ 11

Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników  i worków  na odpady komunalne na 
nieruchomościach:
1. Na każdej nieruchomości zamieszkałej  powinien się znajdować pojemnik lub worek o

pojemności będącej co najmniej  iloczynem liczby osób  rzeczywiście zamieszkałych  na terenie 
nieruchomości, liczby zatrudnionych osób  w biurach, urzędach  i zakładach pracy, 
przychodniach i praktykach  lekarskich , sklepach i punktach usługowych, liczby konsumentów 
jaką mogą jednorazowo pomieścić restauracje, bary, łącznie  z zatrudnionymi  osobami i 
ustalonej odpowiednio   zgodnie  z § 10  minimalnej pojemności 

2. Dozwolone jest  odstępstwo od zasady wymienionej  w ust.1 w przypadku , gdy  właściciel 
nieruchomości zawarł umowę  na usuwanie odpadów komunalnych i usuwa te odpady z 
częstotliwością  większą niż raz w miesiącu. W przypadku takim pojemniki powinny  zapewnić 
możliwość gromadzenia odpadów nie powodującą ich przepełnienia. Przypadek  taki dotyczy  w 
szczególności  nieruchomości obejmujących budynki  wielolokalowe, szkoły i przedszkola, biura 
i inne lokale służące  przebywaniu większej ilości osób.     



§ 12

O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decydują użytkownicy, właściciele w 
porozumieniu z jednostką wywozową .    

                                                                 § 13

1. Właściciel nieruchomości ma obowiazek utrzymania pojemników na odpady komunalne
     we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności  utrzymania 
     ich w czystości.
2. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie swobodny 

dostęp do pojemników i worków  w czasie ustalonym w umowie na odbiór  odpadów  w sposób 
umożliwiający  opróżnianie pojemników i zebranie worków bez narażania na szkodę ludzi, 
budynków bądź pojazdów.

3  Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu  do urządzeń służących do gromadzenia
    nieczystości ciekłych. 
                                                                 
                                    

Rozdział 5

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 14

Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenów nieruchomości:
1) z pojemników segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych, z koszy w miejscach 
    publicznych oraz zbiorników bezodpływowych, w regularnych odstępach czasu
    uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie,
2) z pojemników na odpady komunalne:
    a) dla budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc
    b) dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
         nie rzadziej niż raz na miesiąc,
3) z pojemników na odpady wielkogabarytowe, w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie.
4) z worków na śmieci, w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie.
5) ponadto każdorazowo na żądanie właściciela nieruchomości.

§ 15

Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości, zgodnie z 
obowiązującymi zapisami regulaminu, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w 
sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, 
przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych z zbiornika bezodpływowego.

§ 16

Wykonanie obowiązków, o których mowa w § 15  właściciel nieruchomości zapewnia poprzez 
zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju 
działalności. Właściciel zobowiazany jest również do udokumentowania korzystania z takich usług 
oraz przechowywania dokumentów przez okres trzech lat.



§ 17

Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców przedsiębiorca odbiera po zgłoszeniu. 

Rozdział 6

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczony do
składowania na składowisku odpadów

§ 18

Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 
do składowania na składowiskach odpadów:
1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji,
2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%
3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w roku 1995.
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od 
mieszkańców nieruchomości.

Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 19

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby 
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 20

Utrzymujący psy są zobowiązani do:
 
1. prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu   

otoczeniu do nałożenia kagańca,
2. prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod   

warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego   
zachowaniem,

3. nie wyprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
4. nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych 

obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania,
5. usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do  

użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z 
psów przewodników.



                                             
§ 21

Zwierzęta przebywające  na terenach  publicznych bez nadzoru opiekuna (właściciela) traktowane 
są  jako bezdomne.

§ 22

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

   Rozdział 8

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23

Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1. wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2. nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla 
współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3. przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 24

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:

        1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia,
        2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.  

3. W razie zwiększonej ilości gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do
     przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.
4. Deratyzacji podlegają wszystkie  nieruchomości  położone na obszarze Gminy.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 25

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki 
egzekucyjne określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



§ 26

Traci moc uchwała  Nr 149/XXXI//97 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 25 października1997 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
i uchwała Nr 155/XXXII/97 Rady Gminy w Przyrowie z dn. 29 listopada 1997r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XXXI//97 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 25 października1997 
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

             Przewodniczący 
                             RADY  GMINY 

  Rajmund Michalik
   

                                                                                               


