
UCHWAŁA NR XXVII/216/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1439), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019r. poz. 1461) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach 

RADA GMINY PILCHOWICE 
u c h w a l a: 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice, zwany dalej Regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

2) PSZOK – rozumie się przez to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utworzony w celu 
przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce; 

3) harmonogramie – rozumie się przez to terminarz odbioru odpadów komunalnych przez uprawnionego 
przedsiębiorcę; 

4) uprawnionym przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru lub 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy 
zawartej z Gminą. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz 
należytego stanu higieniczno-sanitarnego w zakresie określonym ustawą i przepisami niniejszego Regulaminu. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
takich jak: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyte opony; 

9) popioły i żużle paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
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12) zużyte baterie i akumulatory; 

13) przeterminowane leki i chemikalia; 

14) odpady niebezpieczne; 

15) 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 igieł i strzykawek. 

3. Pozostałe odpady komunalne, nie podlegające selektywnej zbiórce, należy gromadzić 
w pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich gromadzeniem w pojemnikach lub 
w workach na terenie należy poddać segregacji. Przyjmuje się sposób selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych poprzez: 

1) odbieranie selektywne u źródła tj. na terenie nieruchomości; 

2) zbieranie selektywne w PSZOK. 

5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 realizuje się w ten 
sposób, że: 

1) odpady, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-9 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
przekazywać należy uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne zgodnie 
z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie – odbieranie selektywne u źródła; 

2) odpady, o których mowa w ust. 2 pkt. 10-15 należy dostarczyć samodzielnie i na własny koszt do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zbieranie selektywne w PSZOK. 

6. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości może poddać 
bioodpady procesowi kompostowania. Zasady kompostowania zostały określone w rozdziale 9 niniejszego 
regulaminu. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazywać odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, w tym: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyte opony; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) przeterminowane leki i chemikalia; 

12) odpady niebezpieczne; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 
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2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

Rozdział 4. 
Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wykonywania obowiązków, o jakich mowa 
w ustawie, w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego poprzez: 

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne; 

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy przesunąć z części nieruchomości służących do użytku publicznego 
w miejsce niepowodujące utrudnień w korzystaniu z nieruchomości oraz w ruchu pieszych lub pojazdów oraz 
w sposób nieutrudniający spływu wody do kanalizacji deszczowej, o ile występuje. 

3. Uprzątnięte inne zanieczyszczenia należy całkowicie usunąć z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego. 

Rozdział 5. 
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych  poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych powinno odbywać się na przystosowanych do tego celu myjniach, 
przy czym dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości pod warunkiem 
dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji oraz z zastrzeżeniem, iż powstające ścieki gromadzone będą w zbiorniku 
bezodpływowym. Ścieki powstałe w wyniku mycia pojazdów samochodowych nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników i cieków wodnych lub do ziemi. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych powinny odbywać się w uprawnionych warsztatach naprawczych, 
przy czym dopuszcza się przeprowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami, na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich 
usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 6. 
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, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) kosze uliczne, trwałe, metalowe lub z tworzyw sztucznych, o min. pojemności 20 litrów; 

2) w aptekach pojemniki specjalne do gromadzenia przeterminowanych leków o minimalnej pojemności 
100 l; 

3) pojemniki o pojemności 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-6; 

4) worki  o pojemności 80 l, 120 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych 
w § 3 ust. 2 pkt 1-6; 

5) pojemniki o pojemności 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l  przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne; 

6) worki pojemności 80 l, 120 l przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

7) pojemniki o pojemności 80 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l  przeznaczone na popioły i żużle paleniskowe 
powstające w gospodarstwach; 
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8) pojemniki przeznaczona na odpady budowlane i rozbiórkowe o min. pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3 lub „big 
bagi”;  

9) kompostowniki - przeznaczone do gromadzenia i kompostowania bioodpadów. 

3. Worki do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać następujące wymagania: 

1) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzyw LDPE o grubości minimum 0,05 
mm; 

2) być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do nich zbierane. 

4. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, 
bioodpady oraz gromadzone łącznie: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
powinny posiadać kolorystykę i być oznaczone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2028). 

5. Do zbierania popiołów i żużli paleniskowych powstających w gospodarstwach domowych należy 
stosować pojemniki z tworzywa sztucznego w kolorze szarym lub pojemniki ocynkowane. Pojemniki powinny 
być oznaczone napisem „Popiół i żużel”. 

6. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny 
mieć kolor czarny oraz być oznaczone napisem "Pozostałe". 

7. Worki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny 
mieć kolor czarny. 

8. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, posiadać zamykane klapą otwory 
wsypowe, nieuszkodzone oraz spełniać normy PN-EN 840-1: 2013-05E (dot. pojemników o pojemności do 
400 l) lub PN-EN 840-2: 2013-05E (dot. pojemników o pojemności do 1300l). 

9. W przypadku nieruchomości: 

1) mieszanej czyli takiej, na której zarówno zamieszkują mieszkańcy, jak i jest prowadzona działalność 
gospodarcza, właściciel nieruchomości ma obowiązek oznaczyć pojemniki lub worki przeznaczone dla 
mieszkańców literą "Z" (zamieszkałe), natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma 
obowiązek oznaczyć pojemniki lub worki przeznaczone dla działalności literami "NZ" (niezamieszkałe); 

2) zamieszkałej wielolokalowej, w sytuacji gdy każdy lokal posiada osobne pojemniki lub worki na odpady 
komunalne, właściciel nieruchomości ma obowiązek oznaczyć pojemniki lub worki numerem lokalu, 
z którego pochodzą odpady w nich zbierane; 

3) niezamieszkałej, która korzysta ze wspólnego miejsca gromadzenia odpadów z innymi podmiotami, 
pojemniki lub worki należy oznaczyć nazwą firmy, z której pochodzą odpady w nich zbierane; 

4) jednorodzinnej, której właściciel wystawia do odbioru pojemniki lub worki wraz z innym właścicielem 
nieruchomości we wspólnym miejscu gromadzeniu odpadów, pojemniki lub worki należy oznaczyć 
numerem nieruchomości, z której pochodzą odpady w nich zbierane. 

10. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odpady gromadzi się w koszach ulicznych. 

11. Miejsca przeznaczone do użytku publicznego, wyposaża się w kosze uliczne lub pojemniki zgodnie 
z następującymi zasadami: 

1) przy ciągach pieszych w odległości nie większej niż  500m; 

2) na przystankach komunikacji publicznej przy wiatach przystankowych, a jeśli ich nie ma to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku. 

§ 8. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych przy średniej miesięcznej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez osobę 
wynoszącej 46 kg/miesiąc, dla nieruchomości zamieszkałej: 

1) jednorodzinnej: 

a) co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 80 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, 

b) co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 80 litrów na szkło, 
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c) co najmniej po jednym worku lub pojemniku o pojemności 120 litrów na każdą frakcję odpadów 
segregowanych takich jak: papier, bioodpady oraz gromadzone łącznie: tworzywa sztuczne, metale 
i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

2) wielorodzinnej - pojemniki o pojemności 1100 l do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych tj. szkła, papieru, bioodpadów, popiołów i żużli paleniskowych powstających 
w gospodarstwach domowych oraz łącznego gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych a także niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
Dopuszcza się pojemniki o mniejszej pojemności w uzasadnionych przypadkach, np. z z uwagi na 
ograniczenia terenowe i lokalowe. 

2. Właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i prowadzenie kompostowania bioodpadów 
zwalnia się z posiadania pojemnika lub worka na bioodpady. 

3. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych ustala się minimalną pojemność pojemników 80 litrów lub 
worków 80 litrów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, bioodpady, 
popiół i żużel paleniskowy powstający w gospodarstwach domowych, niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i gromadzone łącznie: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 
Wybór wielkości pojemnika lub worka należy do właściciela nieruchomości przy uwzględnieniu średniej 
tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów: 

1) dla lokali handlowych lub usługowych - 50 litrów na każde 10 m2 pow. całkowitej;  

2) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

3) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie wewnątrz lub na zewnątrz lokalu w miejscu ogólnodostępnym co najmniej jednego pojemnika 
na odpady; 

4) dla pomieszczeń biurowych, rzemiosła, zakładów wytwórczych, działalności gospodarczej - 10 litrów na 
jednego zatrudnionego pracownika; 

5) dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. - 20 litrów na jedno łóżko; 

6) dla budynków użytku publicznego, poza wymienionymi niżej - 2 litry na każdego pracownika; 

7) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko lub ucznia i pracownika; 

8) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rodzinnego ogrodu działowego - 120 litrów na każdą nieruchomość 
lub działkę. 

4. Powstające na nieruchomości niezamieszkałej w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odpady 
niebędące komunalnymi, powinny być zbierane oddzielnie. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają 
odrębne przepisy. 

§ 9. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczenia pojemników: 

1) pojemniki lub worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować w granicy 
nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. 
poz. 1065 ze zm.); 

2) pojemniki lub worki powinny być usytuowane na terenie nieruchomości, na utwardzonym podłożu, 
zabezpieczonym przed gromadzeniem się na nim wody i błota; 

3) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki, winny być umieszczone w tzw. gniazdach, z zachowaniem 
odrębności zbierania dla danej frakcji; 

4) ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb w celu uniknięcia przeciążenia  
i przepełnienia pojemników. 

2. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel 
nieruchomości realizuje poprzez: 

1) wrzucanie odpadów do pojemników o określonym przeznaczeniu; 
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2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych 
i zalaniem; 

3) prowadzenie okresowego mycia i dezynfekcji pojemników, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy; 

4) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników; 

5) niewrzucanie do nich substancji, które mogą je uszkodzić, np. substancji żrących, gorącego popiołu i żużli 
paleniskowych; 

6) bieżące usuwanie usterek oraz wymianę pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie. 

3. Kosze uliczne i pojemniki należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i porządkowym oraz 
poddawać okresowej dezynfekcji i myciu nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

4. W dniu wywozu odpadów określonym w harmonogramie właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
wystawienia odpadów przed nieruchomość, w miejscu łatwo dostępnym, w sposób umożliwiający ich odbiór 
przez uprawnionego przedsiębiorcę, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. 

5. Pojemniki zawierające odpady komunalne winny być wystawione w dniu ich odbioru zgodnie 
z ust. 4 oraz ustalonym harmonogramem od godziny 6.30. 

§ 10. 1. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, nie wymaga stosowania pojemników. 

2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy przygotować do odbioru, w terminie wskazanym 
w harmonogramie sporządzonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, w miejscu dostępnym dla pracowników 
przedsiębiorstwa odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. 

§ 11. Odpady budowlane i rozbiórkowe, należy gromadzić w przystosowanych do tego celu workach typu 
BIG BAG lub kontenerach udostępnianych przez Przedsiębiorcę. 

§ 12. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach 
publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, 
kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 35 l, przeznaczone dla klientów w ilości 
zapewniającej czystość i porządek w w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej. 

2. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych oraz na innych terenach użytku publicznego 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne opróżnianie i wygodne korzystanie dla 
wszystkich użytkowników ww. terenów; 

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych. 

Rozdział 7. 
Zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 13. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów odbywa 
się poprzez zapewnienie aby: 

1) miejsca te były wolne od odcieków i odpadów zalegających luzem poza pojemnikami i workami 
przeznaczonymi do ich zbierania; 

2) poszczególne rodzaje odpadów znajdowały się w pojemnikach lub workach zgodnie z przeznaczeniem; 

3) zbierane odpady były zabezpieczone przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się i działaniem 
czynników atmosferycznych; 

4) wiaty śmietnikowe były poddawane dezynfekcji co najmniej dwa razy w roku; 

5) mieszkaniec i uprawniony przedsiębiorca posiadał swobodny dostęp do każdego pojemnika. 

Rozdział 8. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 14. 1. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
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a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do 
grudnia co najmniej 1 raz na 4 tygodnie a w miesiącach od kwietnia do października co najmniej 1 raz na 
2 tygodnie, 

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do 
grudnia co najmniej 1 raz na 2 tygodnie a w miesiącach od kwietnia do października co najmniej 1 raz na 
tydzień, 

c) dla nieruchomości niezamieszkałych – w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia co 
najmniej 1 raz na 4 tygodnie a w miesiącach od kwietnia do października co najmniej 1 raz na 
2 tygodnie, 

2) bioodpady: 

a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

d) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do 
grudnia co najmniej 1 raz na 2 tygodnie a w miesiącach od kwietnia do października co najmniej 1 raz na 
tydzień, 

b) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

3) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-5: 

a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej1 raz na 4 tygodnie, 

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

c) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie, 

4) żużel i popiół z palenisk domowych 

a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie z wyjątkiem maja, 
lipca oraz sierpnia, 

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie, 

c) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie z wyjątkiem maja, lipca oraz 
sierpnia, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą dwa razy w roku (w odstępach 
ok. 6 miesięcy); 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości zamieszkałej pozbywa się poprzez 
dostarczenie go do PSZOK. Odpady można także przekazać podmiotom wskazanym zgodnie z ustawą 
z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1466); 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone poza terenami budowy 
właściciel nieruchomości zamieszkałej  pozbywa się poprzez dostarczenie ich do PSZOK; 

8) odpady zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12-15 należy się pozbywać, 
z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości: 

a) przeterminowane lekarstwa należy wrzucać do pojemników przystosowanego do zbiórki takich odpadów 
znajdujących  się w aptekach na terenie Gminy (lista aptek wyposażona w pojemnik do gromadzenia 
przeterminowanych lekarstw podana jest na stronie internetowej www.bip.pilchowice.pl) lub dostarczyć 
je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) baterie należy wrzucać do pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy 
Pilchowice  oraz w budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach (lista obiektów wyposażonych w pojemnik 
do gromadzenia zużytych baterii podana jest na stronie internetowej www.bip.pilchowice.pl) lub 
dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

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 igły i strzykawki oraz inne odpady niebezpieczne (np. zużyte świetlówki, 
chemikalia) należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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9) W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 3 ust. 2, za wyjątkiem pkt. 9 konieczne jest 
w terminach innych niż ujęte w harmonogramie wywozu, właściciel nieruchomości zamieszkałej dostarcza 
je we własnym zakresie do PSZOK. 

10) Kosze umieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy opróżniać co najmniej 
1 raz na 2 tygodnie, z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie koszy, zapewniającą zachowanie 
czystości i porządku na tych terenach. 

§ 15. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie, o których mowa 
w § 3 ust. 2 pkt 1-9 odbierane będą przez uprawnionego przedsiębiorcę w terminach określonych 
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Nieruchomości, o których mowa w § 3 ust. 6 nie są objęte 
odbiorem bioodpadów bezpośrednio z nieruchomości. 

2. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 1 - 8 jest konieczne 
w terminach innych niż ujęte w harmonogramie określonym przez uprawnionego Przedsiębiorcę, właściciel 
nieruchomości może je dostarczyć indywidualnie do odpowiedniego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżnić je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu. 

2. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego musi wynikać z jego pojemności i ilości 
wytwarzanych nieczystości ciekłych, którą ustala się na podstawie wskazań licznika poboru wody lub norm 
zużycia wody wynikających z właściwych przepisów, jednak opróżnianie zbiornika musi się odbywać 
nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. 

Rozdział 9. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz zwolnienia właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady 

§ 17. 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w kompostownikach 
przydomowych położonych na terenie tej nieruchomości, z której pochodzą bioodpady. 

2. Usytuowanie kompostownika oraz sposób umieszczenia w nim bioodpadów powinny zapewnić 
swobodny dostęp powietrza do poszczególnych warstw kompostu. 

3. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami 
prawa. 

4. Kompost uzyskany z kompostownika powinien być wykorzystany w całości na własne potrzeby. 

Rozdział 10. 
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 18. 1. Zaleca się, aby wytwórcy odpadów komunalnych stosowali takie surowce i materiały oraz takie 
formy konsumpcji, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości: 

1) podejmowali działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów poprzez rozważenie 
możliwości ponownego jego wykorzystania, naprawę lub odnowienie; 

2) stosowali opakowania wielorazowego użytku. 

3. Bioodpady, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę istniejących możliwości 
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych i dostarczenia ich do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
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Rozdział 11. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

§ 19. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe powinna być zabezpieczona 
w sposób uniemożliwiający samodzielnie wydostanie się zwierząt poza jej teren. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ludzi oraz innych zwierząt. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usuwania, zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek 
ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników oraz osób 
niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów towarzyszących. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te 
nie były uciążliwe dla otoczenia. 

Rozdział 12. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 20. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej, 
szeregowej i zwartej zabudowie jednorodzinnej. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na utrzymanie 
zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska 
i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział 13. 
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej; 

2) zabudowy usługowej; 

3) zabudowane obiektami i magazynami rolno-spożywczymi wykorzystywanymi odpowiednio do 
przetwórstwa bądź przechowywanie produktów rolno-spożywczych; 

4) zabudowy wielolokalowej. 

2. Deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym kwiecień/maj 
i jesiennym wrzesień/październik, dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się 
gryzoni. 

Rozdział 14. 
Postanowienia końcowe. 

§ 22. 1. Traci moc uchwała nr XXII/193/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice (tekst jednolity – Dz.Urz.Woj.Śl. 
z 2017r. poz. 3992). 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 
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3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agata Mosiądz-Kramorz 
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