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UCHWAŁA NR XXVIII/240/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XX/199/16 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Świętochłowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 2324) zmieniona uchwałą nr IV/22/18 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Świętochłowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8096) oraz uchwałą
nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4454).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/240/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 czerwca 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa
1) Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie każdej nieruchomości znajdującej się na
terenie miasta Świętochłowice;
2) Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe;
3) Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich;
4) Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego
zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) Zapewnienia właściwych warunków usuwania odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami ujętymi
w niniejszym regulaminie.
2) Selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne, w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
3) Przekazywania odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych
uprawnionemu przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom
nieruchomości przez gminę.
4) Selektywnego zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych następujących rodzajów:
a) szkła,
b) papieru,
c) tworzyw sztucznych,
d) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
e) metali,
f) bioodpadów,
g) odpadów niebezpiecznych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) odpadów niekwalifikujących 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,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
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m) zużytych opon,
n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
5) Gromadzenia odpadów komunalnych jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, pojemnikach
i workach, tak aby nie dochodziło do mieszania odpadów selektywnie zabranych z niesegregowanymi
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
6) Dbania o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady komunalne
nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.
2. Właściciele nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizują poprzez:
1) zbiórkę u „źródła” tzn. w miejscu powstawania, następujących rodzajów odpadów:
a) tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metali,
b) papieru,
c) szkła,
d) bioodpadów
2) zbiórkę odpadów w ramach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w ilościach, które wskazują na powstanie tych odpadów w gospodarstwie domowym, zgodnie
z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla następujących rodzajów
odpadów:
a) odpadów niebezpiecznych,
b) przeterminowanych leków i chemikaliów,
c) odpadów niekwalifikujących 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) zużytych baterii i akumulatorów,
e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
g) zużytych opon,
h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
i) odpadów tekstyliów i odzieży.
3. Obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów w nieruchomościach zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi będzie przez właścicieli tych nieruchomości spełniony w przypadku
korzystania z kompostownika. Usytuowanie kompostownika powinno spełniać warunki określone w przepisach
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej prowadzi kompostowanie bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach na terenie swojej nieruchomości prowadzi zbieranie
bioodpadów, których nie można kompostować, a są bioodpadami w workach o pojemności 60 l.
5. Odpady powstałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 2
pkt. 1 i 2 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie,
nieruchomości z uwzględnieniem części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości, służących do użytku
publicznego w sposób obejmujący:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;
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2) użycie środków uszorstniających tj. piasku lub innych środków chemicznych prawnie dopuszczonych do
tego celu.
2. Uprzątnięcie zanieczyszczeń z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić co
najmniej w ⅔ jej szerokości, z zastrzeżeniem pkt. 4
3. Uprzątanie z chodnika materiałów użytych do likwidacji śliskości na nieruchomości po okresie
zimowym, niezwłocznie po ustaniu warunków zimowych.
4. Jeżeli przy nieruchomości wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia
nieruchomość służącą do użytku publicznego należy oczyszczać na całej szerokości.
5. Ustawienie na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych lub pojemników na odpady komunalne i ich
systematycznego opróżniania tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia.
6. Niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu lokali, budynków np. gruzu itp.
odpadów poremontowych, w tym gromadzenie ich w odpowiednich kontenerach lub workach do tego celu
przeznaczonych, oferowanych przez Gminę w ramach usług dodatkowych, usług firm specjalistycznych lub
w przypadku mieszkańców samodzielnie dostarczanych do PSZOK-u. w przypadku prac remontowych
prowadzonych przez specjalistyczną firmę, zagospodarowanie odpadów należy do firmy wykonującej usługę
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Niedopuszczanie do zanieczyszczenia terenów i obiektów służących do użytku publicznego w związku
z dokarmianiem zwierząt i ptaków dziko żyjących.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości
w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie –
po spełnieniu wymagań określonych w innych przepisach. W/w ścieki nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych, ziemi oraz kanalizacji deszczowej.
2. Dopuszcza się dokonywanie doraźnych napraw samochodowych poza warsztatami naprawczymi jak np.
wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów oraz regulacje za zgodą właściciela
nieruchomości, pod warunkiem iż w/w czynności nie powodują zanieczyszczenia gruntu, nie są uciążliwe dla
sąsiadów, a powstające odpady przez dokonującego naprawę zostaną usunięte zgodnie z zapisami niniejszego
Regulaminu.
Rozdział 3.
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 rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Gmina obowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, spełniające wymagania
Polskich Norm, o kolorystyce oraz pojemności zgodnej z wymaganiami ujętymi w niniejszym regulaminie.
Typ pojemnika należy uzgodnić z firmą obsługującą system gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie miasta Świętochłowice.
2. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno
być dokonywane przez:
1) Umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych;
2) Poddawanie pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, z wyłączeniem pojemników na bioodpady czyszczeniu co
najmniej dwa razy w roku;
3) Poddawanie pojemników na bioodpady czyszczeniu przy każdorazowym odbiorze tych odpadów, za
wyjątkiem sytuacji kiedy warunki atmosferyczne np. ujemna temperatura powietrza, nie pozwalają na
użycie urządzeń myjących.
4) Gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania;
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5) Zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.
§ 6. 1. Na terenie miasta Świętochłowice urządzenia służące do zbierania odpadów to:
1) Kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l;
2) Pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności 120 l;
3) Worki z folii PE o minimalnej pojemności 20 l;
4) Pojemniki, kontenery i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych, metali, papieru o minimalnej pojemności 120 l;
5) Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki bioodpadów o minimalnej pojemności 60 l;
5) Kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem papy i innych materiałów izolacyjnych
o minimalnej pojemności 3000 l.;
6) Kontenery na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe o minimalnej
pojemności 3000 l;
7) Oznakowane pojemniki o minimalnej pojemności 10 l na odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia
odpadów komunalnych.
8) Worki typu BIG-BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 1 m3;
9) Worki typu BIG-BAG na papę oraz inne materiały izolacyjne o pojemności 1 m3.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych
w pojemnikach lub kontenerach w kolorze czarnym o minimalnej pojemności 120 l, uwzględniając następujące
warunki:
1) Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje do 4 osób - minimalnie jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) Gospodarstwo domowe, w którym zamieszkuje od 5 osób - minimalnie dwa pojemniki o pojemności 120 l
każdy lub jeden o pojemności 240 l;
3) Nieruchomości wielolokalowe należy wyposażyć w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l w ilości
proporcjonalnej do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, na podstawie wyliczeń wynikających ze
wskaźnika wytwarzania odpadów, który zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego dla obszarów miejskich bez odpadów budowlanych i rozbiórkowych w kg/Ma/rok
wynosi:

᠆ w 2021 - 363,7
᠆ w 2022 - 365,6
᠆ w 2028 - 376,7
᠆ w 2030 - 380,5.
4) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, w tym
działalność gospodarcza, instytucje oświaty, zdrowia i instytucje religijne, należy wyposażyć w pojemniki
o minimalnej pojemności 120 l, w ilości wynikającej z zastosowania następujących przeliczników przy
dwutygodniowej częstotliwości odbioru:
a) dla budynków użyteczności publicznej 2 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l,
b) dla placówek oświatowych 2 l na każdego uczęszczającego i pracownika, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l,
c) dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m2, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,
d) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt,
e) dla lokali gastronomicznych 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,
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f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l,
h) dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. 20 l na 1 łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik
120 l,
i) dla lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co
najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l, jeżeli w obrębie tej nieruchomości lub
nieruchomości przyległych nie znajdują się kosze uliczne,
j) dla organizacji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp. oraz punktów handlowych lub usługowych
nie spełniających warunków zawartych w podpunktach "a" do "i", w których zatrudnionych jest
i przebywających na stanowisku pracy w czasie jednej zmiany nie więcej niż dwie osoby, nie mniej niż
jeden worek 60 l.
5) Rodzinne Ogrody Działkowe należy wyposażyć w kontenery w odpowiedniej kolorystyce o minimalnej
pojemności 1100 l do gromadzenia bioodpadów;
6) Rodzinne Ogrody Działkowe należy wyposażyć w kontenery w odpowiedniej kolorystyce o minimalnej
pojemności 1100 l do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w oparciu
o następujący rodzaj przeliczenia tj. 60 l /miesiąc na każdą działkę;
7) Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wyposażyć w worki lub
pojemniki w odpowiedniej kolorystyce o minimalnej pojemności 60 l/miesiąc;
8) Boksy garażowe należy wyposażyć w worki o minimalnej pojemności 120 l;
9) Niezabudowane nieruchomości rekreacyjne należy wyposażyć w worki o odpowiedniej kolorystyce,
o minimalnej pojemności 120 l;
10) Cmentarze należy wyposażyć w kontenery na odpady komunalne o minimalnej pojemności 1100 l.
W okresach zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów należy zwiększyć ilość pojemników lub
częstotliwość ich opróżniania celem zapobiegnięcia ich przepełnieniu;
11) Targowiska należy wyposażyć w pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności 120 l/stoisko;
12) Targowiska należy wyposażyć w kontenery do selektywnej zbiórki bioodpadów o minimalnej pojemności
1100 l;
13) Prowadzący działalność handlową i gastronomiczną przy obiektach, w których prowadzona jest ta
działalność są zobowiązani do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych w nich
odpadów komunalnych.
3. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości
zgłasza ten fakt w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach w celu ustalenia warunków ich odbioru.
4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki o następujących parametrach:
1) zabudowa jednorodzinna – selektywna zbiórka u źródła:
a) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worki o minimalnej pojemności
120 l w kolorze żółtym,
b) szkło - worki o minimalnej pojemności 120 l w kolorze zielonym,
c) papier - worki o minimalnej pojemności 120 l w kolorze niebieskim,
d) bioodpady - brązowe pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki pojemności minimalnej 60 l.
2) zabudowa wielorodzinna - selektywna zbiórka u źródła:
a) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - żółte pojemniki o minimalnej
pojemności 120 l,
b) papier - niebieskie pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,
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c) szkło - zielone pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,
d) bioodpady - brązowe pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.
3) nieruchomości niezamieszkałe - selektywna zbiórka u źródła
a) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale - żółte pojemniki o minimalnej
pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 120 l w kolorze żółtym,
b) papier - niebieskie pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 120 l
w kolorze niebieskim,
c) szkło - zielone pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 120 l
w kolorze zielonym,
d) bioodpady - brązowe pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 120 l.
5. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy stosować pojemniki
lub worki w kolorze czarnym o minimalnej pojemności 60 l.
6. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczać
indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się na składowisku
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach, zgodnie z regulaminem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz regulaminem składowiska.
2. Odpady tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki,
zużyte świetlówki, farby i tusze drukarskie, zużyte oleje można również oddać do Mobilnego Punktu Zbiórki
Odpadów Problemowych (MPZOP). Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych będzie kursował
w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym na stronie www.czyste.swietochlowice.pl.
3. Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane
leki, świetlówki, można również umieszczać w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych,
w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w określonych miejscach na terenie miasta. Wykaz
miejsc dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl, bądź w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach.
4. Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą oddać bezpłatnie do aptek na terenie miasta.
Wykaz aptek dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl, bądź w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach.
5. Mieszkańcy posiadający zużyte baterie mogą je również umieszczać przeznaczonych do tego
pojemnikach, znajdujących się na teranie budynków użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych,
które prowadzą nieprofesjonalną zbiórkę odpadów.
§ 8. 1. Odpady wielkogabarytowe należy umieszczać
podstawianych przez przedsiębiorcę uprawnionego.

w przeznaczonych

do

tego

kontenerach

2. Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej przeprowadza się
akcyjnie poprzez podstawienie pojemników w poszczególnych dzielnicach miasta z częstotliwością jeden raz
na miesiąc. Termin oraz miejsca podstawienia kontenerów określa harmonogram dostępny w Urzędzie
Miejskim w Świętochłowicach, na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl oraz w siedzibie
przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych.
3. Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej przeprowadza się
akcyjnie raz w miesiącu, poprzez wystawianie przedmiotowych odpadów przed posesją w miejscu dostępnym
dla firmy odbierającej odpady. Terminy w których należy wystawić odpady określa harmonogram dostępny
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl oraz
w siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych.
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4. Odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem papy i innych materiałów izolacyjnych, pochodzące
z nieruchomości należy umieszczać w odrębnych kontenerach podstawianych przez przedsiębiorcę
uprawnionego.
5. W przypadku gdy odpady budowlane i rozbiórkowe nie są umieszczane w odrębnych kontenerach należy
umieszczać je w workach typu BIG BAG.
6. Papę i inne materiały izolacyjne pochodzące z nieruchomości należy umieszczać w workach typu
BIG BAG.
§ 7. 1. Worki na odpady selektywnie zebrane zostaną udostępnione właścicielom nieruchomości
zamieszkałych przez przedsiębiorstwo uprawnione do odbioru odpadów komunalnych.
2. Przedsiębiorca uprawniony do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyposaża
nieruchomości w dostateczna ilość pojemników, kontenerów służących do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów uwzględniając ilość wytwarzanych
odpadów na danej nieruchomości oraz ilość osób z nich korzystających.
3. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości. W dniu harmonogramowego odbioru pojemniki oraz worki musza
być udostępnione w godzinach od 6.00 do 22.00.
4. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, będącej własnością
danego właściciela nieruchomości w miejscu wyodrębnionym i przygotowanym przez właściciela
nieruchomości zgodnie z § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne powinno być trwale oznaczone, wyrównane,
w miarę potrzeb utwardzone oraz zabezpieczone przed zbieraniem się na nim wody i błota.
7. W przypadku braku możliwości wyznaczenia miejsca na pojemniki na terenie własnej nieruchomości, jej
właściciel zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na
zasadach uzgodnionych właścicielem tej nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych
w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód,
nie powodując zagrożenia dla zdrowia użytkowników, w szczególności poprzez sprzątanie odpadów
komunalnych znajdujących się poza pojemnikami.
9. Sposób umieszczania pojemników na odpady na drogach nie może utrudniać dojazdu pojazdów,
stwarzać zagrożenia dla uczestników ruchu kołowego i pieszych, a w przypadku prowadzenia prac związanych
z utrzymaniem dróg w mieście pojemniki winny być usuwane na czas prowadzenia tych prac.
10. Worek BIG-BAG powinien być ustawiony na zewnątrz budynku w sposób umożliwiający podjazd
samochodem ciężarowym i załadunek worka przy pomocy wysięgnika hydraulicznego, w odległości
nie większej niż 1,5 m od miejsca, do którego samochód dojedzie. Nie wolno ustawiać zapełnionych worków
BIG BAG pod drzewami, słupami energetycznymi, obiektami zadaszonymi, przy samochodach, za
ogrodzeniami, na studzienkach kanalizacyjnych oraz w sposób uniemożliwiający dojazd do nieruchomości
pojazdów uprzywilejowanych.
§ 8. 1. Gęstość rozmieszczenia koszy ulicznych wynosi:
1) 30 m dla strefy pierwszej, tj. centralnej części miasta i ulic handlowych, otoczenia obiektów użyteczności
publicznej;
2) 100 m dla strefy drugiej, tj. dzielnic mieszkaniowych o zabudowie zwartej, terenów rekreacyjnych
i skwerów;
3) 200 m dla strefy trzeciej tj. domów wolnostojących.
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2. Kosze uliczne należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, w rejonie skrzyżowań
z sygnalizacją świetlną, w otoczeniu obiektów małej gastronomii w ilości zapobiegającej ich przepełnianiu.
3. Kosze uliczne należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów
na zewnątrz pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta
Świętochłowice winna być nie rzadziej niż:
1) raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej;
2) dwa razy w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej.
2. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości niezamieszkałych tzn. działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej,
handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy,
placówek oświatowych poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu
miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów z rodzinnych ogrodów działkowych poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru
odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
w okresie od 1 marca do 31 października. W okresie od 1 listopada do końca lutego co najmniej jeden raz na
miesiąc.
4. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na
dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc.
5. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
z terenu targowisk poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu
miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż raz na tydzień.
6. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z garaży winna odbywać się poprzez ich odbiór
przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice trzykrotnie w ciągu
roku zgodnie z harmonogramem odbioru dostępnym na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl,
bądź w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.
7. Częstotliwość pozbywania się odpadów selektywnie zbieranych ( szkła, papieru, tworzyw sztucznych,
odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu) poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do
odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż:
1) dwa razy w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej (zgodnie z harmonogramem wywozów
przedstawionym właścicielowi nieruchomości);
2) raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej;
3) dwa razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych.
8. Częstotliwość pozbywania się bioodpadów poprzez ich odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru
odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice winna być nie rzadziej niż:
1) raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, zgodnie z harmonogramem odbioru tych odpadów;
2) raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej, zgodnie z harmonogramem odbioru tych odpadów;
3) raz w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od listopada do marca oraz raz na dwa
tygodnie w okresie od kwietnia do października.
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9. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej
poprzez ich wystawienie przed nieruchomość ustala się na jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem
odbioru tych odpadów.
10. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej
ustala się na jeden raz w miesiącu poprzez ich umieszczenie w opisanych kontenerach, zgodnie
z harmonogramem odbioru tych odpadów.
11. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu nieruchomości
odbywa się w ramach indywidualnego bezpłatnego i/lub płatnego zlecenia, czy samodzielne dostarczenie
w/w odpadów przez mieszkańców do PSZOK-u w godzinach jego funkcjonowania.
12. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego z koszy ulicznych zlokalizowanych przy drogach publicznych, w ciągach pieszych i rowerowych
oraz w alejkach, skwerach, parkach, przystankach komunikacji publicznej oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego ustala się na co najmniej 1 raz w tygodniu, tak aby nie dopuścić do ich
przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię.
13. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości gromadzonych w:
a) zbiorniku bezodpływowym z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ
z przepełnionego zbiornika i wykluczający zanieczyszczenie gleby i/lub wód podziemnych, co najmniej raz
na 6 miesięcy;
b) przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji instalacji,
w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ z przepełnionego zbiornika na powierzchnie terenu co
najmniej 1 raz na 12 miesięcy.
§ 10. 1. Poza sposobem i częstotliwością pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości określonym w § 9 ust. 1 – 11 mieszkańcy miasta Świętochłowice mogą pozbywać się
selektywnie zebranych odpadów w następujący sposób:
1) przekazać do PSZOK-u zlokalizowanego na terenie miasta Świętochłowice następujące rodzaje odpadów:
a) szkło,
b) papier,
c) tworzywa sztuczne,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) metale,
f) bioodpady,
g) odpady niebezpieczne,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) 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,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) zużyte opony,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
o) odpady tekstyliów i odzieży.
2) Surowce wtórne samodzielnie przekazać do punktu skupu zorganizowanego przez podmioty posiadające
stosowne zezwolenia.
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3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte
świetlówki, farby i tusze drukarskie, zużyte oleje można również oddać do Mobilnego Punktu Zbiórki
Odpadów Problemowych (MPZOP), który kursuje w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w poszczególnych
dzielnicach miasta zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.czyste.swietochlowice.pl.
4) Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane
leki, świetlówki, można również umieszczać w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych,
w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w określonych miejscach na terenie miasta.
Wykaz miejsc dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl, bądź w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach.
5) Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek na terenie miasta.
Wykaz aptek dostępny jest na stronie www.czyste.swietochlowice.pl, bądź w Urzędzie
6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktu sprzedaży przy zakupie nowego
sprzętu tego samego rodzaju.
7) Zużyte baterie i akumulatory można przekazać do wyznaczonych punktów serwisowych, umieszczać
w pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, sklepach, stacjach benzynowych
i innych punktach.
2. Określa się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych:
1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie
zlecenia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym właściciel
nieruchomości zawarł umowę.
2) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy
uprawnionego w celu ich opróżnienia.
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
§ 11. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. W odniesieniu do psów:
1) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu
- w nałożonym kagańcu;
2) zaopatrzenie się w worki do zbierania psich odchodów.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem dworców i przystanków
komunikacji publicznej, obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,
postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów – przewodników;
2) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk
oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
3) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi na terenach zielonych mało uczęszczanych dopuszczalne jest
wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem
(z zastrzeżeniem punktu 5);
4) pies może być zwolniony ze smyczy (nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne oraz chartów rasowych
i ich mieszańców) na terenach zielonych mało uczęszczanych jedynie w kagańcu;
5) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Zanieczyszczenia należy umieszczać w torbach, które
należy deponować w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Zapisy niniejszego
punktu nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników.
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Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego
§ 12. 1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych,
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

szczególnie

selektywnie

zebranych

zgodnie

2. Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie) poprzez:
a) ujednolicenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie objętym Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego
3. W gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji, przyjęto następujące cele:
1) Zmniejszenie ilości powstających odpadów (ograniczenie marnotrawienia żywności);
2) Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji.
3) Powtórne użycie (w przypadku odpadów komunalnych innych niż odpady żywności i odpady ulegające
biodegradacji):
a) tworzenie punktów ponownego użycia umożliwiających wymianę rzeczy używanych, (m.in. przy
PSZOK). Punkty takie powinny dawać możliwość pozostawienia sprawnych, a już niepotrzebnych (np.
urządzeń domowych) i pobrania innych użytecznych rzeczy;
b) tworzenie punktów napraw rzeczy / produktów (które właściciele chcieliby w dalszym ciągu użytkować,
lub przekazać po naprawie zainteresowanym);
c) organizowanie giełd wymiany różnych rzeczy (w tym w szczególności: urządzeń domowych, ubrań
i obuwia).
3) Wykorzystywanie produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych.
4) Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku.
5) Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców
i materiałów, które pozwolą na utrzymanie ilości wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym
poziomie.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak by nie mogły przedostać się na drogi, tereny
publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.
2. Wytwarzane w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1259).
3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych,
w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach użyteczności publicznej.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1 Obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej obejmuje wszystkie budynki
mieszkalne, użytkowe, zakłady handlowe, sklepy, magazyny, obiekty przemysłowe, fabryki, wytwórnie
i przetwórnie artykułów spożywczych, obiekty kolejowe oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp.
stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.
2. Powszechna deratyzacja okresowa winna być przeprowadzona minimum dwa razy w roku (w okresie
wiosennym i jesiennym) oraz na każde polecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej:
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1) wiosna: od poniedziałku 11 tygodnia roku do piątku 15 tygodnia roku,
2) jesień: od poniedziałku 38 tygodnia roku do piątku 42 tygodnia roku.
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