
 

 

UCHWAŁA NR XXV/245/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

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

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji, 

określonych uchwałą nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na 

wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

Jolanta Drozd 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 października 2020 r.

Poz. 7448



Załącznik do uchwały Nr XXV/245/2020 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 22 października 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są w sposób selektywny. 

§ 2. Selektywnej zbiórce podlegają wytworzone na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

§ 3. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego są następujące:  

a) uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, tak by nie powodować 

zakłóceń w ruchu; 

b) uprzątnięcie śniegu poprzez jego odgarnianie; 

c) uprzątnięcie lodu poprzez zastosowanie na jego powierzchni materiałów szorstkich typu piasek lub inne 

kruszywo; 

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości jedynie 

pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej.  

§ 5.  Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenach 

nieruchomości  pod warunkiem, że nie spowodują skażenia wód lub ziemi. 
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Rozdział 2. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

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

na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz wymagania dotyczące 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 6. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  dopuszcza się  worki 

z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 60 litrów oraz zamykane pojemniki o pojemności co 

najmniej 110 litrów uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych na danej 

nieruchomości. Przez średnią ilość odpadów rozumie się ilość wytwarzanych odpadów w przeciągu jednego 

tygodnia: 

᠆ 15 litrów na mieszkańca; 

᠆ 20 litrów na jedno łóżko - w szpitalach, internatach, hotelach, pensjonatach; 

᠆ 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych. 

§ 7. Do zbierania odpadów komunalnych  na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych dopuszcza się: 

1) kosze uliczne o pojemności  co najmniej 20 litrów, 

2) pojemniki na odpady o pojemności co najmniej 110 litrów, 

3) worki z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 60 litrów. 

§ 8. Na drogach publicznych i miejscach użyteczności publicznej odpady komunalne zbierane są w koszach 

ulicznych, ustawionych co 1 km, w miejscach pozwalających na swobodne korzystanie z nich przez 

przechodniów.  

§ 9. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-6 stosuje się worki 

z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 60 litrów oraz zamykane pojemniki o pojemności co 

najmniej 110 litrów, które powinny być utrzymywane w następującej kolorystyce:  

1) niebieski, oznaczony napisem "Papier" - z przeznaczeniem na papier, 

2) żółty, oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne 

oraz opakowania wielomateriałowe, 

3) zielony, oznaczony napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na szkło, 

4) brązowy, oznaczony napisem "BIO" - z przeznaczeniem na bioodpady. 

§ 10. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione w granicach nieruchomości 

w taki sposób, by nie powodować utrudnień dla mieszkańców lub osób trzecich.  

§ 11. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym poprzez: 

1) mycie oraz dezynfekcję, co najmniej jeden raz w roku, a od 1 stycznia 2021 r. co najmniej 2 razy w roku; 

2) wyposażenie ich w zamykaną pokrywę; 

3) nie dopuszczanie do ich przepełnienia oraz do zalegania odpadów na ziemi; 

4) bieżące naprawy lub wymianę na pojemniki sprawne technicznie; 

5) posadowienie ich na stałym miejscu, łatwo dostępnym, o równym podłożu. 

§ 12. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym w ten sposób, że: 

1) miejsca gromadzenia odpadów powinny być oznaczone adresem nieruchomości korzystających z danego 

miejsca, jeżeli miejsce jest użytkowane co najmniej przez 2 nieruchomości, 
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2) miejsca gromadzenia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych winny znajdować się bezpośrednio 

przy pojemnikach i workach - w miejscach tych gromadzenie odpadów może nastąpić nie wcześniej niż 

2 dni przed ustalonym terminem odbioru, 

3) nie dopuszcza się zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami, 

4) czyszczenie miejsc gromadzenia odpadów winno odbywać się jeden raz na kwartał. 

Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. Odpady, o których mowa w § 2 przyjmowane są przez punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych po ich dostarczeniu przez mieszkańców we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 14. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 11 – 13 można pozbywać 

się w ramach zbiórki przeprowadzanej co najmniej raz w roku.  

§ 15. Zużytych baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych leków i chemikalii można pozbywać się 

poprzez umieszczanie ich w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie Gminy 

Pyskowice.  

§ 16. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą 

częstotliwością:  

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych -  jeden raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - dwa razy na tydzień, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych -  jeden raz na miesiąc. 

§ 17. 1.  Selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 4, należy pozbywać 

się z następującą częstotliwością: 

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych –  jeden raz na dwa tygodnie, 

2) z budynków wielolokalowych - jeden raz na tydzień, 

3) z nieruchomości niezamieszkałych - jeden raz na kwartał. 

2. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2, 3 i 5, należy pozbywać się 

z następującą częstotliwością: 

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych –  jeden raz na dwa tygodnie; 

2) z budynków wielolokalowych: 

᠆ w okresie od kwietnia do września - dwa razy na tydzień; 

᠆ w okresie od października do marca - jeden raz na tydzień; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych - jeden raz na kwartał. 

§ 18. Selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

᠆ w okresie od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie; 

᠆ w okresie od listopada do marca - jeden raz na miesiąc; 

b) z budynków wielolokalowych - jeden raz na tydzień; 

c) z nieruchomości niezamieszkałych -  jeden raz na miesiąc. 

§ 19. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa  w § 2 pkt 7-15 należy pozbywać się 

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: 

1) odpady niebezpieczne -  jeden raz na miesiąc; 

2) przeterminowane leki i chemikalia -  jeden raz na miesiąc; 
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3) 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 -  jeden raz na miesiąc; 

4) zużyte baterie i akumulatory - jeden raz na miesiąc; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -  dwa razy w roku kalendarzowym; 

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

7) zużyte opony -  dwa razy w roku kalendarzowym; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - jeden raz na miesiąc; 

9) odpady tekstyliów i odzieży  dwa razy w roku kalendarzowym. 

§ 20. Pozbywanie się odpadów komunalnych z pojemników rozmieszczonych na drogach publicznych 

i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym z koszy ulicznych odbywać się będzie  jeden raz na 

tydzień. 

§ 21. Właściciel nieruchomości  opróżnia zbiornik bezodpływowy jeden raz na kwartał.  

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

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

z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

2. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć 

działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez 

selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych i dostarczania ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, bądź do innych punktów zbiórki tych odpadów wyznaczonych na terenie Gminy Pyskowice lub 

oddawania ich w wyznaczonych terminach. 

Rozdział 5. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 23. Dbanie o to, aby zwierzęta nie wydostały się samodzielnie z terenu nieruchomości.  

§ 24. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia z miejsc przeznaczonych do użytku 

publicznego spowodowanych przez te zwierzęta zanieczyszczeń.   

§ 25. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy utrzymanie miejsca bytowania 

zwierząt w czystości i porządku.  

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 

§ 26. 1.  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie 

wielorodzinnej. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 

warunkiem przestrzegania następujących wymagań: 

1) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wybudowanych lub zaadaptowanych na cele hodowlane, 

2) gromadzenia obornika i płynnych odpadów zwierzęcych w wyznaczonych, stałych miejscach na podłożu 

utwardzonym i uszczelnionym lub w zbiornikach na odchody. 
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Rozdział 7. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 27. 1.  Wyznacza się następujące obszary miasta podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) obszary zabudowy wielolokalowej, a w nich miejsca gromadzenia odpadów komunalnych i korytarze 

piwniczne, 

2) obszary nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej, sklepami oraz obiektami lub 

magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych. 

2. Deratyzację przeprowadza się w każdym roku,  w terminach: od 5 do 15 kwietnia oraz od 5 do 

15 października. 
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