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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057) 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 170/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Konopiska /Dz.Urz. Woj. Śl. 
z 2016, poz. 4005 z późn. zm.) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Edward Bałdyga 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia....................2020 r. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konopiska 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach; 

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny; 

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

5) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o odpadach; 

6) bioodpadach – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach; 

7) odpadach opakowaniowych wielomateriałowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa 
w art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

8) zużytych bateriach i akumulatorach – rozumie się przez nie baterie i akumulatory, o których mowa 
w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; 

9) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to sprzęt, o którym mowa 
w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

10) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

11) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

12) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach; 

13) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17  ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

14) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

15) operatorze – rozumie się przez to firmę świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych 
posiadającą wymagane prawem zezwolenia wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach 
służących do użytku publicznego 

§3. 1. Selektywna zbiórka odpadów na terenie nieruchomości prowadzona będzie w następującym 
zakresie: 

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów 
komunalnych: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 
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d) szkło, 

e) odpady opakowanie wielomateriałowe, 

f) bioodpady, 

g) popiołu i żużli paleniskowych; 

2) zagospodarowanie bioodpadów w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie; 

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

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) zużyte opony, 

f) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

g) odpady tekstyliów i odzieży, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

4) gromadzenie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i przygotowanie do ich usunięcia w terminach 
określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne ich dostarczanie do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) przekazanie odpadów wymienionych w pkt 1 oraz w pkt 3 powstających na nieruchomości na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia. 

2. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem 
wielolokalowym, na których zamieszkują mieszkańcy, gmina Konopiska organizuje odbieranie odpadów 
komunalnych wymienionych w ust.1 pkt 1 i pkt 3 lit. h i i bezpośrednio sprzed nieruchomości zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz przyjmowanie odpadów wymienionych 
w ust. 1 pkt 1 lit. a-f i pkt 3 przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. W przypadku, gdy na danej nieruchomości powstaje popiół i żużle paleniskowe z budynków 
ogrzewanych paliwem stałym, właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia tych odpadów 
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w pojemniku o którym mowa w §7. ust. 3 pkt 4 regulaminu 
i przygotowanie ich do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych. Odpadów tych nie należy wrzucać do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. Do pojemników z przeznaczeniem na popiół i żużle paleniskowe nie wolno wrzucać gorącego 
popiołu ani zalewać go wodą. 

4. Bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne 
potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na 
których zamieszkują mieszkańcy lub zbierane w worki przystosowane do tego celu i odbierane przez 
operatora zgodnie z harmonogramem. 

5. Selektywną zbiórkę odpadów uznaje się za spełnioną jeżeli odpady komunalne zbierane są przy 
zachowaniu następujących warunków: 

1) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papieru, szkła, metali, tworzyw 
sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych z bioodpadami, niesegregowanymi 
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi, a także z żużlem i popiołem paleniskowym; 
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2) nie dochodzi do mieszania bioodpadów z selektywnie zbieranymi frakcjami papieru, szkła, metali, 
tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, niesegregowanymi (zmieszanymi) 
odpadami komunalnymi, a także z żużlem i popiołem paleniskowym; 

3) nie dochodzi do mieszania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z selektywnie 
zbieranymi frakcjami papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, a także z żużlem i popiołem paleniskowym w okresie prowadzenia jego segregacji; 

4) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papieru, szkła z odpadami 
opakowaniowymi i tworzywami sztucznymi, a także metalami. 

§4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny przeznaczone do użytku publicznego, 
ustawiają na tych terenach pojemniki na odpady. 

§5. Właściciel nieruchomości uprząta błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego w sposób mechaniczny lub ręczny, poprzez ich zamiatanie, zbieranie, 
zmywanie i zgarnianie w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, oraz 
niepowodujących zanieczyszczeń dróg. 

§6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest na utwardzonej nieruchomości lub 
jej części pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników 
bezodpływowych po przejściu przez osadnik. 

2. Naprawy samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod warunkiem, że 
nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub wód gruntowych. Powstałe odpady powinny być 
gromadzone w wyznaczonych do tego pojemnikach lub workach. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§7. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

1) w pojemniki służące do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, 
z uwzględnieniem zasad wymienionych w ust. 4 pkt 1- 4; 

2) w worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie tj. papier, szkło, 
bioodpady, zbierane łącznie metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
z uwzględnieniem zasad wymienionych w ust. 3 pkt 5; 

3) w pojemniki służące do gromadzenia popiołu i żużli paleniskowych z uwzględnieniem zasad 
wymienionych w ust. 3 pkt 4. 

2. Za wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest 
właściciel nieruchomości. Dobór wielkości pojemnika powinien uwzględniać częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów z nieruchomości, przy uwzględnieniu zasad wymienionych w ust. 4 pkt. 5 – 14. 

3. Na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych stosuje się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników, spełniających 
obowiązujące normy: 

1) kosze ustawione na drogach publicznych o pojemności co najmniej 20 l, które należy rozstawiać 
w obrębie pasa drogowego lub na chodniku w sposób nie powodujący zagrożenia dla ruchu pojazdów 
i pieszych, w odległości nie większej niż 1000 m pomiędzy koszami. Na przystankach komunikacyjnych 
kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 

2) kosze ustawiane na pozostałych terenach przeznaczonych do użytku publicznego o pojemności co 
najmniej 20 l; 
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3) pojemniki (kubły) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności 120 l - 1100 l; 

4) pojemniki na popiół i żużle paleniskowe o pojemności co najmniej 240 l, oznaczone napisem „Popiół”; 

5) przezroczyste worki polietylenowych PE-HD lub pojemniki na odpady zbierane selektywnie 
o pojemności co najmniej 120 l, w następującej kolorystyce: 

a) niebieski, oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła, 

c) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) brązowy, oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady; 

6) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości zabudowanych budynkiem 
wielolokalowym o pojemności co najmniej 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, bioodpady, 
zbierane łącznie: metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz popiół i żużli 
paleniskowych. Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem – „Papier”, „Szkło”, „Bio”, 
„Metale i tworzywa sztuczne”, oraz „Popiół” zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) 
o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkują 
1 i 2 osoby – 120 l; 

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkuje od 
3 do 5 osób – 240 l; 

3) dla nieruchomości  zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkuje 
6 i więcej osób – 360 l; 

4) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym na której zamieszkuje do 20 osób – 
1100 l przyjmując na każde następne 10 osób pojemnik o pojemności 1100 l; 

5) dla   nieruchomości   na   której   znajdują się   budynki   użyteczności   publicznej, poza   
wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 
o pojemności co najmniej 1100 l; 

6) dla szkół wszelkiego typu –  nie  mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż 
jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l; 

7) dla żłobków i przedszkoli – nie   mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż 
jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l; 

8) dla lokali handlowych – nie  mniej  niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu  
handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 240 l; 

9) dla lokali gastronomicznych – nie  mniej  niż  10 l  na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż 
jeden pojemnik o pojemności co najmniej 240 l; 

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, 
nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l; 

11) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 
o pojemności co najmniej 120 l; 

12) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l; 

13) dla ogródków działkowych zrzeszonych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 
1100 l; 
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14) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co 
najmniej 120 l; 

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób: 

1)dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkują 
mieszkańcy do worków, o których mowa w ust. 3 pkt 5 oraz do pojemników o których mowa w ust. 3 pkt 4; 

2)dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym na której zamieszkują mieszkańcy do 
pojemników o którym mowa w ust. 3 pkt 6; 

3)dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do worków 
lub pojemników o których mowa w ust. 3 pkt 5  lub do pojemników, o których mowa w ust. 3 pkt 6. 

§8. 1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb 
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody lub błota. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania: 

1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym poprzez: 

a) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie odpadów do 
nich przeznaczonych, 

b) prowadzenie okresowego mycia i dezynfekcji pojemników, co najmniej raz w roku, 

c) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemnika, 

d) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed 
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych, 

e) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników przez system 
załadowczy, poprzez okresową weryfikację wystąpienia pęknięć pojemnika, uszkodzeń jego rantu, klapy 
czy mechanizmu zaczepu do rozładunku i każdorazowe zgłaszanie tego faktu do urzędu gminy 
w Konopiskach w przypadku nieruchomości o których mowa w §7 ust. 1. 

f) wymianę/naprawę pojemników będących w złym stanie technicznym w szczególności 
uniemożliwiających ich prawidłową obsługę w przypadku nieruchomości o których mowa w §7 ust. 2 

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez: 

a) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach oraz pojemnikach i workach, 
w taki sposób aby nie dochodziło do ich zmieszania, 

b) dbanie o czystości i porządek na terenie miejsc gromadzenia odpadów, w tym nie dopuszczania do 
zalegania odpadów na ziemi, 

c) ręczne lub mechaniczne czyszczenie, zamiatanie i porządkowanie tych miejsc. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§9 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz selektywnie zbierane bioodpady należy 
usuwać w następujący sposób i zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym –jeden raz na dwa 
tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – jeden raz na tydzień w okresie od 
kwietnia do października oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca; 

3) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz 
na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do 
marca w sposób określony  w §3 ust. 1 pkt. 5. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5A73A7F9-2B3B-4BA1-9DA4-1308DDAA846E. projekt Strona 5



2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać w następujący sposób i  zgodnie 
z następującą częstotliwością: 

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – jeden raz w miesiącu 
w sposób określony w §3 ust. 2, 

b) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – jeden raz na dwa tygodnie w sposób 
określony w §3 ust. 2, 

c) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –  jeden raz 
w miesiącu w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5; 

2) popiół i żużel paleniskowy: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – w okresie od 
października do kwietnia jeden raz w miesiącu, a w okresie od maja do września jeden raz dla całego okresu 
w sposób określony w §3 ust. 3, 

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – w okresie od października do kwietnia 
jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od maja do września jeden raz dla całego okresu w sposób określony 
w §3 ust. 3, 

c) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –  jeden raz 
w miesiącu w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5. 

3. Odpady komunalne wymienione w §3 ust. 1 pkt 3 należy usuwać z nieruchomości z następującą 
częstotliwością: 

1) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wielolokalowym 
w terminie miesiąca od daty powstania lub wytworzenia odpadu do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 

b) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co 
najmniej jeden raz na miesiąc w sposób określony w §3 ust. 1 pkt 5; 

2) zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wielolokalowym 
w terminie roku od daty powstania lub wytworzenia odpadu do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

b) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co 
najmniej jeden raz w roku w sposób określony w §3 ust. 1 pkt 5. 

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z koszy ustawionych na drogach publicznych - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, 
nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość 
usuwania odpadów. 

2) z koszy ustawianych na pozostałych terenach przeznaczonych do użytku publicznego z zastrzeżeniem 
ust. 4 pkt. 3 - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, 
w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów. 

3) z cmentarzy - co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, 
w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów. 
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§10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczanie w odpowiednich pojemnikach spełniających wymagania Polskich Norm, a następnie 
odbieranie ich przez operatora. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas pozbywania się tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce 
umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników operatora odbierającego odpady komunalne 

§11. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności 
zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający 
z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz 
podziemnych, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§12. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami zaleca się: 

1) prowadzenie działań promujących postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów 
powstających na nieruchomościach; 

2) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku; 

3) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania poprzez odnowę, naprawę bądź 
przekazanie innym osobom do dalszego użytkowania sprawnych, lecz zbędnych przedmiotów. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

§13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do takiego ich utrzymywania, aby 
wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, 
przykrego zapachu i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

2. Wyprowadzanie w miejsca do wspólnego użytku psów na smyczy, a psów rasy uznanej za agresywną 
w nałożonym kagańcu, chyba że ze względu na stan zdrowia, rasę, wiek, cechy anatomiczne zwierzęcia 
byłoby to nieuzasadnione. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
powodowanych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek ten 
nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników. 

4. Obowiązkami osoby utrzymujących zwierzęta jest zapewnienie stałego nadzoru nad zwierzęciem na 
terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

5. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta poprzez ich wyrzucenie w szczelnym 
opakowaniu do pojemników na niesegregowane (zmieszane) opady komunalne. 

Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej. 

§14. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod 
następującymi warunkami 

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te 
zwierzęta; 
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2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na 
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory. 

§15. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym, na terenach rekreacyjnych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne 
potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem 
warunków sanitarno-higienicznych. 

Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzania 

§ 16. 1. Wyznacza się następujące obszary gminy podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; 

2) nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym wielolokalowym; 

3) obszary, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe, usługowe 
i produkcyjne z branży gastronomicznej, spożywczej i rolniczej. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać w następującym terminie: jednokrotnie w ciągu roku w okresie 
jesiennym: wrzesień - październik. 

Rozdział 9.  

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem 

jednorodzinnym oraz zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 
posiadania pojemnika lub worka na te odpady 

§17. 1. W przypadku, gdy nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
prowadzi kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie swojej nieruchomości zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania 
worków na te odpady. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym winno być prowadzone wyłącznie w dostosowanych do tego 
przydomowych kompostownikach. 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno odbywać się na 
przepuszczalnym podłożu. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są lokalizować kompostownik w granicach swojej 
nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub; 

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek, listew lub palet 
drewnianych oraz metalowej siatki, cegły i kamienia, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do 
warstw kompostu lub; 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
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UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1439), Rada Gminy, w
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, zwany dalej „regulaminem", który określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na trenie Gminy Konopiska.
W związku z obowiązkiem dostosowania regulaminu do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach , przedstawia się nowy akt prawa miejscowego w którym dokonano zapisów
m.in. zmieniających częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających
biodegradacji na co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października oraz co
najmniej raz w miesiącu w okresie od listopada do marca oraz regulacjami związanymi z
kompostowaniem.
Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2a pkt 4 Rada Gminy może określić wymagania dotyczące
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z
obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Stąd w przedmiotowym regulaminie
pojawiły się zapisy odnośnie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. tj. „Właściciel
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady
kuchenne), zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy
świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Dopuszcza się aby ww.
odpady w zabudowie jednorodzinnej zbierać i gromadzić w pierwszej kolejności w przydomowym
kompostowniku oraz w sposób nie stanowiący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
Ponadto regulamin wprowadzana konieczność prowadzenia segregacji odpadów tj. popiół i żużle
paleniskowe oddzielnie od zmieszanych odpadów komunalnych. W regulaminie pojawiły się
również zapisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne, takie jak, iż właściciele nieruchomości są zobowiązani do
usuwania tych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt przekazania ich uprawnionym
podmiotom.
Projekt uchwały, zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 ustawy został przesłany do zaopiniowania
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Częstochowie
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