Zarządzenie nr 103/18
istrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 czeruvca 2018 r.

B u rm

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących następujących projektów uchwał Rady
Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach:
1/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy CzechowiceDziedzice,

2/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odblerania
odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
izagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komuna!nyml,

Na podstawie ań.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2O1B r. poz. 994 zezm.), w oparciu o § 1 ust,1 pkt 2, § 2 ust.1, § 3 ust.1 pkt 3 i § 6 zasad i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice
stanowiących załącznik do uchwały Nr Vl/3B/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
10 marca 2015r.(Dz.Urz. Woj. Śląskiegoz2015 r. poz. 1599).
zarządzam, co n astę

p uj e

:

§ 1. Przeprowadzic konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Czechowice-Dziedzice dotyczące
projektow uchwał Rady Miejskiejw sprawie:

-

regulaminu utrzymania czystości i porządku

na

terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,

- szczegołowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy izagospodarowania tych odpadów

w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę za gospodarowanie
komunalnymi,

odpadami

§ 2. Konsultacje przeprowadzic w trybie publikacji w Biuletynie lnformacji Publicznej.

§ 3, Konsultacje społeczne swoim zasięgiem obejmują wszystkich mieszkańcow Gminy CzechowiceDziedzice.
§ 4. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 28 czerwca2018 r, i kończy w dniu 6 lipca 2018

r,

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 6. Nadzor nad wykonaniem niniejszego zarządzenia będę sprawował osobiście.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia,

fis§K;,ą

Załącznik nr 1 do zaządzenia nr 103 /'|8
B urm istrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwała nr .,.,..
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia
2018 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i poządku
na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ań..40 ust.1, art. 41 ust.,1 i art,42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U, z2O1B r. poz. 994 ze zm,) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 wrzeŚnia 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (t.j. Dz. lJ. z2017 r, poz. 1289 ze

zm,)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwa!a:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

Traci moc Uchwała nr Xll/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
25 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Czechowice-Dziedzice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z2015 r. poz. 4387), Uchwała nr XlV/113/15 Rady
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 października 2015 r,, (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z2015 r. poz,5271) oraz Uchwała nrXX/186/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia

§ 3.

23 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj, Sląskiego z2016 r. poz. 1307).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z dniem 1 maja 2019 r,

i

wchodzi w zycie

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik do uchwały nr,,,...,,...,
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia
.,2018 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowlce_Dziedzice

Rozdział 1
Postanowienia ogó!ne

§ 1.1 Regulamin określaszczegołowe zasady
Czechowice_Dziedzice.

2. llekroc w regulaminie jest mowa

utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy

o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t,j. Dz. U, z2017 r. poz. 1289 ze zm.),,

2) przedsiębiorcy - należy rozumieć podmiot, posiadający wpis do rejestru działalnościregulowanej
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, prowadzonego przez
Burmistrza Czechowic-Dziedzic lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic
na prowadzenie działalnościw zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych i transpońu
n ieczystości ciekłych

w

;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadow komunalnych - nalezy przez to rozumiec punkt
utworzony w celu przyjmowania odpadow komunalnych podlegających selektywnej zbiorce,
prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej

PSZOK;

4) meblach i odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieó odpady komunalne, które
ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach;

do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących

odpady komunalne, odpadow elektrycznych
niebezpiecznych;

5)

i

elektronicznych, zużytych opon

nieruchomości niezamieszkałej należy przez

to rozumiec

i

odpadow

nieruchomość, na której nie

zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektow publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki,
atakże obiektow produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele itp.,

itp.,

-

6) harmonogramie
należy przez to rozumieć plan odbioru odpadow komunalnych dostarczony
właścicielomnieruchomościprzez przedsiębiorcę.
Rozdział2
Wymagania w zakresie utrzymania czystościi poządku na terenie nieruchomości

§

w

2.1 Powstające na terenie nieruchomościodpady komunalne przed ich zgromadzeniem
pojemnikach na odpady, należy poddac selektywnej zbiorce mającej na celu zbieranie

następujących rodzajow odpadow:
1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) opakowan ia wielomateriałowe,
4) metal,
5) papier,

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
zwyłączeniem odpadów zielonych, zwane dalej odpadami Bio,
7) odpady zielone,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
'10) odpady budowlane i rozbiorkowe, stanowiące odpady komunalne,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) zużyte baterie i zużyle akumulatory,
13) zużyte opony,

6)

1a) popiół.

2, lnne niz określone w ust.1 odpady komunalne należy zbieracjako pozostałe odpady komunalne,
zwane dalej pozostałymi odpadami komunalnymi.

3. Pozbywanie się odpadow komunalnych przez właścicielinieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach w wydzielonym miejscu
na terenie nieruchomości, a następnie odebranie odpadów przez przedsiębiorcę zgodnie
z harmonogramem lub dostarczenie ich do PSZOK, w sposob określony w rozdziale 4.
§ 3.,1 Właścicielenieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu,lodu
i innych zanieczyszczeń z częścinieruchomości służącychdo uzytku publicznego oraz z chodników
połozonych wzdłuż nieruchomości, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdow.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania zanieczyszczeń,
o ktorych mowa w ust.

1.

3, Zabrania się uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni.

§ 4. Mycie

pojazdów samochodowych poza myjniami

i

naprawa pojazdow poza warsztatami

naprawczymi, mogą byc dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) mycie odbywac się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ściekiodprowadzane będą do
kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym,
2) dorażne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu mogą byc dokonywane,
j eze i czyn n ościte n ie powod uj
ą zanieczy szczenia środowis ka.
l

Rozdział

3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych naterenie nieruchomości orazna drogach publicznych,atakże warunki
ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
itechnicznym
§ 5.1. Gmina zapewnia wyposaźenie nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy w pojemniki
słuźącedo zbierania odpadow komunalnych o pojemnościuwzględniającej częstotliwości sposób
pozbywania się odpadow z nieruchomości oraz utrzymywanie tych pojemnikow w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym

i

technicznym.

2. Za wyposaźenie nieruchomościniezamieszkałych w pojemniki służącedo zbierania odpadow
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym odpowiedzialny jest właścicielnieruchomości.

3.

Pojemniki powinny byc utrzymywane

w

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

technicznym w szczególności przezich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwarazy do roku oraz
biezącą likwidację usterek oraz wymianę pojemnikow w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
uniemoźliwiającego dalsze ich uzytkowanie.
i

4. Pojemniki oraz worki na odpady komunalne nalezy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych
zarowno dla ich uzytkownikow jak i przedsiębiorcy, w sposob niepowodujący nadmiernych
uciązliwości i utrudnień dla mieszkańcow nieruchomości i osob trzecich.

§ 6.,1, Ustala się następujące rodzaje pojemnikow iworkow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie nieruchomościoraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności od

,1

10 l do

1

100

l,

^

zi rontenery o'pÓ.lemności od 2,5 m' do 20 m',
3)workiz tworzywa sztucznego o pojemności od 60 l do 120 l,
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiorki odpadow komunalnych, o ktorych mowa w §
ust. 1, od pkt 1 do pkt 6oraz pkt 14, o pojemnościod 110ldo 2500 l,
5) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70

2

l.

2. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się szczelne pojemniki wyposażone w klapy

lub

pokrywy umozliwiające ich zamykanie, oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj
zbieranych w nich odpadow.

3.

pojemniki

i

worki przeznaczone do selektywnej zbiorki odpadow winny byó utrzymane

w następującej kolorystyce:

1) zółty - na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

2) zielony - na szkło,
3) niebieski - na papier,
4) brązowy - na odpady Bio.

4_

o

wyposazenia nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy w pojemniki
odpowiedniej pojemności, zgodnie ze średnim wskaźnikiem ilościodpadów komunalnych

W celu

wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, nalezy przyjąc,
że jeden mieszkaniec wytwarza średnio rocznie około 330 kg odpadow komunalnych, co odpowiada
około 1,43 m" rocznie.

§ 7.1 Ustala się

minimalne pojemności pojemnikow przeznaczonych do zbierania pozostałych

odpadow komunalnych na terenie nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy:
1) nie więcej niz 4 osoby
2) od 5 do 8 osob
3) od 9 do 12 osob
4) powyzej 12 osob

120l,

2x120 lublx240 l,
1x120 i 1 x240l lub 3 x 120 l,
4x120 lub 2 x 240 l lub inne w zalezności od
potrzeb,

2, Ustala się minimalne pojemnościpojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych
na terenie nieruchomości niezamieszkałych, w oparciu o przyjęty tygodniowy wskaznik wytwarzania
odpadow z uwzględnieniem harmonogramu ich odbioru:

- 10 l na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika nie mniej
jeden
pojemnik o pojemności 12Q l, niezaleznie od odpadow selektywnie zbieranych i odpadow
niz
1) dla szkoł, przedszkoli, złobkow

innych niż komunalne,

- 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne nie mniej niź jeden pojemnik
o pojemności 120l, niezaleznie od odpadow selektywnie zbieranych i odpadów innych niż komunalne,
3) dla zakładow pracy, biur, urzędow, zakładow rzemieślniczychi usługowych, przychodni i praktyk
10 l na kazdą zatrudnioną osobę nie mniej niz jeden pojemnik o pojemności120 l,
lekarskich
niezależnie od odpadow selektywnie zbieranych i odpadow innych niż komunalne,
4) dla sklepow, huńowni i innych lokali handlowych - 30 l na każdą zatrudnioną osobę nie mniej niz
jeden pojemnik o pojemności120 l, niezaleznie od odpadów selektywnie zbieranych i odpadow innych
2) dla lokali gastronomicznych

-

niż komunalne,

5) dla ogrodkow działkowych - 10 lna kazdy ogrodek działkowy w okresie od'1 marca do 3'1
pażdziernika, jezeli ogródek działkowy wyposaźony jest w kompostownik lub 15 l na każdy ogrodek

- 2l na jedno miejsce pochówku, a w okresie od 30 pażdziernika do 30 listopada
nie mniej niż 5 l na jedno miejsce pochówku, nie mniej jednak niz jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

6) dla cmentarzy

§ 8.1 Nieruchomości słuzące do wspolnego uzytku publicznego, w tym drogi publiczne, należy
Wyposazyc w kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l, w liczbie pozwalającej na swobodne
korzysta n ie przez przechod n iow,
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych na nieruchomościach słuzących do wspolnego uzytku publicznego
oraz na drogach publicznych powinno byc dostosowane do panującego na danym terenie ruchu
pieszych i ilości zbieranych w nich odpadow.

3. Na przystankach komunikacyjnych kosze uliczne należy lokalizowac w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku.

Rozdział 4

Częstotliwośćisposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystościciekĘch
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

§ 9. Właścicielenieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.

§ 10.1. Ustala się częstotliwoścpozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy wielorodzinnej:
1) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
papier

-

nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady Bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 października nie rzadziej niz dwa ruzy w tygodniu,
a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
4) popiół - w okresie od 1 pażdziernika do 30 kwietnia nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,
a w pozostałym okresie nie rzadziej niżraz na 9 tygodni,
5) pozostałe odpady komunalne * nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

-

2. Ustala się

częstotliwość pozbywania odpadow komunalnych

z

nieruchomości, na ktorych

zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy jednorodzinnej
1) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
:

papier

-

nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

2) odpady Bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niz dwa razy w roku,
4) popiół - w okresie od 1 pażdziernika do 30 kwietnia - nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,
a w pozostałym okresie nie rzadziej niżraz na 9 tygodni,
5) pozostałe odpady komunalne * nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Ustala się częstotliwośc pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:

1) szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier
cztery tygodnie.

-

nie rzadziej niz raz na

2) pozostałe odpady komunalne oraz odpady Bio:

-

szkoły, przedszkola, żłobki,zakłady pracy, zakłady rzemieślnicze i usługowe, biura, urzędy,

przychodnie i praktyki lekarskie - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- lokale gastronomiczne
nie rzadziĄ niż raz na tydzień,
- sklepy, huńownie i inne lokale handlowe - nie rzadziel niż raz na dwa tygodnie.

-

§

11.1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicielinieruchomości, na ktorych
zamieszkują mieszkańcy odbywa się poprzez ich umieszczenie w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, workach w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, a następnie odebranie
odpadow przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem lub dostarczenie ich do PSZOK:

pojemnikach, workach w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, a następnie odebranie
odpadow przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem lub dostarczenie ich do PSZOK:

1) odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy wielorodzinnej: szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier, należy gromadzić w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach lub dostarczyc do PSZOK,

2) odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy jednorodzinnej: szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier nalezy gromadzic w przeznaczonych do tego
celu workach i przygotować do odbioru w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyc
do PSZOK,

3) odpady Bio należy poddać procesowi kompostowania z przeznaezeniem do własnego
wykorzystania kompostu, a w przypadku braku mozliwości ich kompostowania na miejscu pzez
właścicielanieruchomości, gromadzic w przeznaczonym do tego celu pojemniku, przy czym należy
do pojemników wrzucac odpady luzem, lub w torbach papierowych, lub w workach ulegających
biodegradacji,

4) odpady zielone należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego
wykorzystania kompostu, 3 w przypadku braku możliwościich kompostowania na miejscu przez
właścicielanieruchomości nalezy dostarczyó do PSZOK,
5) zużyte opony dla pojazdow o dopuszczanej masie całkowitej do 3,5 Mg nalezy dostarczyć
do PSZOK,

6) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny nalezy przekazać do punktow zbiórki
zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach lub dostarczyó do PSZOK,

7) odpady budowlane i rozbiorkowe z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie

z wyłączeniem prac

wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru prowadzenia

robot nalezy dostarczyc do PSZOK,

B) przeterminowane lekarstwa należy dostarczyc do

PSZOK lub do apteki odbierającej leki,

9) przeterminowane chemikalia należy dostarczyc do PSZOK,

10) popioł należy gromadzió w przeznaczonym do tego celu pojemniku iprzygotowac do odbioru

w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyc do PSZOK,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzic w wydzielonym miejscu na terenie
nieruchomości i przygotowac do odbioru w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyc
do PSZOK,

12) pozostałe odpady komunalne nalezy gromadzić w przeznaczonym do tego celu pojemniku

i przygotowac do odbioru w terminach określonychw harmonogramie,

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej
do 7 lokali dopuszcza się zbieranie odpadow w systemie workowym.

Pozbywanie się odpadow komunalnych przez właścicielinieruchomości niezamieszkałych
odbywa się poprzez ich umieszczenie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach w wydzielonym
miejscu na terenie nieruchomości, a następnie odebranie odpadow przez przedsiębiorcę zgodnie

§ 12,

z harmonogramem.

§ 13, Częstotliwośc usuwania odpadów komunalnych z terenow przeznaczonych do wspólnego użytku
publicznego należy dostosowac do wymaganych potrzeb, aby nie dopuścic do wysypywania się
odpadów, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

14.1. Właścicielenieruchomości, nie mający mozliwości odprowadzania nieczystości ciekłych
do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nie posiadający przydomowej oczyszczalni ścieków, mają

§

obowiązek oproźnian ia zbiorni kow bezod pływowych.

2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikac

z

ilościzużyte1 wody określonej

wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwychprzepisach
i pojemnościzbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziel niż 4 razy w ciągu roku,

3. Częstotliwośćoprozniania osadow

z

przydomowych oczyszczalni ściekow przez przedsiębiorcę

należy dostosowac do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 5
lnne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 15.1. powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny byc
w pierwszej kolejności wykorzystan e przez mieszkańców we własnym zakresie i na własne potrzeby.
2. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych promujących zapobieganie powstawaniu odpadow
oraz właściwepostępowanie z wytworzonymi odpadami.

Rozdział 6

obowiązkiosób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagroŻeniem
lub uciążliwościądla ludzi oraz rff"fi?,ł#il;;iff."'"riterenów przeznaczonych do
§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) zapewnienia odpowiednich środkowbezpieczeństwa dla otoczenia iwłaściwejopieki nad tymi

zwierzętami,

2) wyprowadzania psow wyłącznie na uwięzi poza teren ogrodzenia swojej nieruchomości lub
mieszkania, a psów ras uznawanychza agresywne w kagańcach,

pozostawionych po tych zwierzętach w miejscach publicznych
i przeznaczonych do wspolnego uzytku, przepis ten nie dotyczy osob niewidomych korzystających
z psow przewodnikow.

3) usuwania zanieczyszczeń

Rozdział7
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym takżezakazu ich utzymywania na określonychobszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 17.1. Wprowadzasięzakaz chowu iutrzymania zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomoŚci
z zabudową wielorodzinną.
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą
utrzymywac zwierzęta w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych tak, aby nie mogły
opuścic nieruchomości.

2, Właścicielezwierząl

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodowac uciązliwości, w

szcze§olnoŚci

zapachowych dla współuzytkownikow nieruchomości oraz uzytkowników nieruchomościsąsiednich.

Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji

i

terminy jej przeprowadzania

§ 18.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy wielorodzinnej, obiektow użyteczności
publicznej, obiektów i magazynów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust, 1 należy przeprowadzić 2 razy w roku w kwietniu
i grudniu kazdego roku,

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 103 /18
Burmistaa Czechowic-Dziedzic
z dnia 26 czerwca2018 r.

Uchwała nr .,..,.
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia
2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie ań. '18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41ust. 1 i at,42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2018 r. poz.994 ze zm,), ań. 6r ust, 3 - 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości iporządku w gminach (t.j. Dz. U, z2017 r. poz. 1289

ze zm,)

Rada Mlejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Określa się szczegołowy sposób izakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicielinieruchomości z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, na ktorych

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczonąwzez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iz w zamian za

uiszczoną opłatę przez właścicielinieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady
komunalne:
1) szkło,
2) tworzywa sztuczne,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) metale,
5) papier,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) popiół,

ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
zwyłączeniem odpadów zielonych, zwane dalej odpadami Bio,
9) pozostałe odpady komunalne inne niź wymienione w pkt 1-8, za wyjątkiem odpadow wymienionych
w § 6 ust. 1 pkt B,9,1 0,11,12zwane dalej pozostałymi odpadami komunalnymi.

8) odpady

częstotliwośó pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości, na ktorych
zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy wielorodzinnej:
1) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

§ 3.1 Ustala się
papier

-

nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady Bio

-

w okresie od 1 kwietnia do 30 pażdziernika nie rzadziĄ niż dwa razy w tygodniu,

a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

4) popioł - w okresie od 1 października do 30 kwietnia
a w pozostałym okresie nie rzadziĄ niż raz na 9 tygodni,
5) pozostałe odpady komunalne

2. Ustala się

-

-

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

częstotliwośc pozbywania odpadów komunalnych

z

nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy jednorodzinnej:
1) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
papier - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
2) odpady Bio - w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niz dwa razy w roku,

4) popioł - w okresie od 1 października do 30 kwietnia

-

nie rzadziej niż faz na dwa tygodnie,

a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na 9 tygodni,
5) pozostałe odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 4. W zamian za uiszczoną przez właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposazy nieruchomościw pojemniki, worki
słuzące do zbierania odpadow komunalnych oraz utrzymywaó je będzie w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5.1 Odbiór odpadow komunalnych od właścicielinieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy
nastąpi po zapewnieniu samochodom specjalistycznym swobodnego dojazdu do pojemników, worków
w celu ich opróznienia.
2. Odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow komunalnych
z uwzględnieniem częstotliwościokreślonej w § 3.

§ 6.1 W

ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie
selektywnego zbierania odpadow komunalnych, zwanego dalej PSZOK, będą odbierane następujące
rodzaje odpadów komunalnych, pochodzące z nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy:
1) szkło,

2)tworzywa sztuczne,
3) opakowania wielomateriałowe,

4) metale,
5) papier,

6) odpady zielone,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
10) przeterminowane leki i chemikalia,

11) zużyte baterie i zużyte akumulatory,
12) zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg,

,13)

popioł,

2. Koszty dostarczenia odpadow komunalnych na PSZOK, o ktorych mowa w ust. 1

ponoszą
właścicielenieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3. W PSZOK w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się
ograniczenie odbieranych od właścicielinieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
następujących od padow:
1) zużytych opon - do 8 sztuk rocznie z nieruchomości,
2) zielonych - do 400 kg rocznie z nieruchomości,
3) budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne _ do 2 Mg rocznie z nieruchomości.
4. Adres, godziny świadczenia usług i regulamin PSZOK są podane na tablicy ogłoszeń Urzędu
M iejskiego i na stron ie: www. czechowice-dziedzice. pl.

§ 7.1 Właścicielenieruchomości, na

których zamieszkują mieszkańcy mają prawo zgłaszaó fakt
niewłaściwegoświadczeniausług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez
prowadzącego PSZOK.
2. Zgłoszenia, o ktorym mowa w ust.1, należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia
zaistnienia zdarzenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Pl. Jana
Pawła ll 1, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice w formie:
- pisemnej,

- telefonicznej - nr 32 214 71 84 lub 32 241 71 75
- elektronicznej na adres: odpady@um.czechowice-dziedzice.pl

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właścicielanieruchomości, a takze datę,
miejsce i opis zaistnienia faktu, o ktorym mowa w ust.1.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 9. Traci moc Uchwała nr Xll/86/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z2015 r. poz.4388).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

w życie z dniem 1 maja 2019

Województwa Śląskiego

r,

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian żelazny

i

wchodzi

