
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.185.2020 

RADY GMINY LYSKI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski 

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 oraz art. 4 ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

w związku z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z uchwałą Nr RG.0007.34.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Rybniku 

Rada Gminy Lyski 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Lyski, stanowiący załącznik 

do  niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr RG.0007.32.2017  Rady Gminy Lyski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lyski. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i  wchodzi w  życie  

z  dniem 01.01.2021  r.   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lyski 

 

 

Stanisław Hałacz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Poz. 6252



Załącznik do uchwały Nr RG.0007.185.2020 

Rady Gminy Lyski 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Lyski. 

§ 2. Ilekroć w  regulaminie jest mowa o: 

1) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej  

w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta 

Gminy Lyski lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Lyski na   prowadzenie działalności  

w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych, 

2) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone na terenie 

sołectw okresowe miejsca przyjmowania i  gromadzenia  odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, 

3) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Lyski, 

dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę. 

4) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela zgodnie z  definicją art.  2  ust.  1  pkt  4  

ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach, a także właściciela nieruchomości zamieszkałej, 

niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne, właściciela nieruchomości na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Rozdział II 

Wymagania w  zakresie utrzymania czystości i  porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji: 

1) papieru, 

2) szkła, 

3) metalu, 

4) tworzyw sztucznych, 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

6) bioodpadów, 

7) odpadów niebezpiecznych, 

8) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

9) 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, 

10) zużytych baterii i akumulatorów, 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

13) zużytych opon, 

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

15) odpadów tekstyliów i odzieży, 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6252



16) żużli i popiołów w przypadku budynków ogrzewanych paliwem stałym. 

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu i  lodu z  części 

nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych 

zanieczyszczeń systematycznie w  miarę występujących potrzeb. 

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy gromadzić w miejscu nie powodującym zakłóceń 

w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 5. 1.  Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych, tylko w  miejscach 

utwardzonych i   pod   warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych 

po przejściu przez osadnik. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych mogą być dokonywane poza warsztatami naprawczymi pod 

warunkiem, ze nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby. 

Rozdział III 

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 

§ 6. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach przeznacza się pojemniki i  worki 

jednorazowego użytku z  tworzywa sztucznego, a  na drogach publicznych kosze uliczne na odpady. 

2. Uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych  oraz 

liczbę osób korzystających z pojemników lub worków ustala się minimalną pojemność pojemników – 110 l 

i worków – 80 l , służących do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 7. 1.  Na terenie nieruchomości stosuje się następujące rodzaje pojemników i  worków, służących do 

zbierania odpadów komunalnych spełniających obowiązujące normy: 

1) pojemniki o pojemności 110 l, 

2) pojemniki  o pojemności 120 l, 

3) pojemniki o pojemności 140 l, 

4) pojemniki  o pojemności 240 l, 

5) pojemniki o pojemności 1100 l, 

6) pojemniki o pojemności od 5 do 10 m3 (dotyczy cmentarzy), 

7) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 80 l i 120 l. 

2. Na drogach publicznych do zbierania odpadów komunalnych służą kosze uliczne o pojemności 

minimalnej 50 l. 

3. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) powstające na nieruchomościach należy zbierać 

w pojemnikach wymienionych w § 7 ust. 1 pkt od 1 do 6; na terenie nieruchomości zamieszkałych  

w przypadku okresowego zwiększenia wytwarzania odpadów dopuszcza się zbieranie tych odpadów 

w czarnych workach z tworzywa sztucznego o pojemności 80 l. 

§ 8. 1.  Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w  § 3  ust.  1  pkt  1-6 

na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki wymienione w § 7 ust. 1 pkt od 1-5  lub worki 

jednorazowego użytku z  tworzywa sztucznego o pojemności 120 l, odpowiadające rodzajowi zbieranego 

odpadu: 

1) niebieski - z napisem "Papier" 

2) zielony - z napisem "Szkło" 

3) żółty - z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" 

4) brązowy - z napisem "Bio". 
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2. W przypadku gdy na danej nieruchomości powstają żużle i popioły właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do ich zbierania w pojemnikach o minimalnej pojemności 110 l, oznaczonych napisem "Żużel, 

popiół". 

§ 9. 1.  Pojemniki i  worki należy usytuować w  miejscach odpowiadających przepisom prawa 

budowlanego, w  terminie przewidzianym harmonogramem, do godziny 6:00 rano, przed  wejściem na teren 

nieruchomości w  miejscu widocznym i  dostępnym dla  pracowników podmiotu uprawnionego do odbierania 

odpadów komunalnych i nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg. 

2. Pojemniki powinny być ustawione na równej powierzchni, w miarę potrzeb utwardzonej, zabezpieczonej 

przed zbieraniem się na niej wody, błota i innych zanieczyszczeń. 

3. Pojemniki wymienione w § 7 ust. 1 pkt 1-5 służące do zbierania odpadów komunalnych  należy 

oznakować numerem porządkowym budynku na danej ulicy. 

4. W przypadku gdy na nieruchomości znajdują się pojemniki lub worki na odpady z części nieruchomości 

zamieszkałej oraz z części niezamieszkałej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do oznaczenia 

pojemników/worków w sposób umożliwiający ustalenie do której części nieruchomości dany worek/pojemnik 

należy. 

5. Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa 

należy dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej jeden kosz na odpady. 

6. Na terenie obiektów użyteczności publicznej, w szczególności takich jak: szkoły i przedszkola, placówki 

kulturalno-oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej, boiska sportowe należy dodatkowo ustawić co najmniej 

jeden kosz o minimalnej pojemności 50 l. 

7. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie 

ruchu pieszych, ale nie powinna być większa niż 1000 m od siebie. Na przystankach komunikacji miejskiej 

należy ustawić co najmniej jeden kosz w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku. 

§ 10. 1. Pojemniki i  kosze uliczne do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w  odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i  technicznym, poprzez: 

1) ich okresowe mycie, dezynfekowanie i konserwowanie oraz w przypadku ich uszkodzenia naprawę, 

2) zapewnienie odpowiedniej liczby i wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia 

(przeciążenia), 

3) domykanie pojemników wyposażonych w klapy, aby nie dopuścić do zalania i zalodzenia pojemników. 

2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

poprzez: 

1) ustawienie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach 

nie stanowiących utrudnienia  dla sąsiednich nieruchomości oraz dostępnych dla pracowników 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, 

2) okresowe sprzątanie, czyszczenie i porządkowanie, aby nie dopuścić do zalegania odpadów wokół 

pojemnika i worka. 

Rozdział  IV 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości  

z  obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

§ 11. 1.  Do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w  zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej służą kompostowniki.   

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno odbywać się: 

1) na przepuszczalnym podłożu, 

2) w granicach nieruchomości. 
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3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej prowadzi kompostowanie bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych  na terenie swojej nieruchomości, 

zwalnia się go z obowiązku posiadania pojemnika/worka na te odpady. 

Rozdział V 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z  terenu 

nieruchomości z  częstotliwością gwarantującą zachowanie czystości i  porządku na nieruchomości. 

§ 13. 1.  Określa się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  

komunalnych: 

1) z nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej 

a) w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie 

b) w okresie od listopada do marca - jeden raz w miesiącu 

2) z nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej 

a) w okresie od kwietnia do października - 1 raz na tydzień 

b) w okresie od listopada do marca - raz na dwa tygodnie 

3) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

a) w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie 

b) w okresie od listopada do marca - co najmniej jeden raz w miesiącu 

4) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu. 

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych typu: papier, szkło 

kolorowe i bezbarwne, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej - jeden raz w miesiącu, 

2) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady -  jeden raz w miesiącu. 

3. Ustala się częstotliwość pozbywania się bioodpadów. 

1) z nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej: 

a) w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od listopada do marca - jeden raz w miesiącu, 

2) z nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej: 

a) w okresie od kwietnia do października - 1 raz na tydzień, 

b) w okresie od listopada do marca - co dwa tygodnie, 

3) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady: 

a) w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od listopada do marca - co najmniej jeden raz w miesiącu. 

4. Dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów segregowanych wymienionych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka lub pojemnika. 

5. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się z nieruchomości zamieszkałych, z domków 

letniskowych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe następujących 

odpadów: 

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - dwa razy w roku zgodnie z ustalonym  przez przedsiębiorcę 

harmonogramem, poprzez ich wystawianie przed posesję lub w punktach gromadzenia odpadów 

komunalnych, w miejscu w którym nie będą powodować zagrożenia bezpieczeństwa, a jednocześnie 

umożliwiającym sprawny odbiór przez przedsiębiorcę, 
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2) zużytych opon - dwa razy w roku zgodnie z ustalonym  przez przedsiębiorcę harmonogramem, poprzez ich 

wystawianie przed posesję lub w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych,  w którym nie będą 

powodować zagrożenia bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwiającym sprawny odbiór przez 

przedsiębiorcę. 

6. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych  mogą być oddawane przez właścicieli 

nieruchomości następujące odpady: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metal, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) 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, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

7. Niezależnie od wymagań ust. 6 właściciele nieruchomości mogą pozbywać się: 

1) przeterminowanych leków poprzez umieszczanie ich w specjalnych oznakowanych pojemnikach 

zlokalizowanych w punktach aptecznych na terenie gminy, 

2) zużytych baterii  poprzez umieszczanie ich w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych 

obiektach na terenie gminy, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów 

serwisowych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

9. Ustala się częstotliwość pozbywania się żużli i popiołów z nieruchomości - jeden raz w miesiącu  

(w miesiącach od września do czerwca). 

10. Informację o  lokalizacji obiektów określonych w  ust. 7  pkt  1  i  2 oraz funkcjonowaniu punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych podaje się na stronie internetowej urzędu www.lyski.pl   

i w  sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 14. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych z  częstotliwością gwarantującą, że nie  nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający 

z  jego przepełnienia, a  także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i  wód gruntowych, co najmniej jeden raz na 

kwartał. 

Rozdział VI 

Inne wymagania wynikające z  wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 1.  Prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do: 

1) ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach, poprzez udostępnianie artykułów 

informacyjnych na stronie www.lyski.pl,   w informatorze gminnym, 
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2) ponownego wykorzystywania poprzez naprawę, renowację, lub też poprzez przekazanie innym osobom do 

dalszego użytkowania sprawnych przedmiotów poprzez udostępnianie artykułów informacyjnych na stronie 

www.lyski.pl, w informatorze gminnym, 

3) podnoszenia świadomości mieszkańców na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,  

w  tym odpadami żywności i  innymi odpadami ulegającymi biodegradacji poprzez udostępnianie 

artykułów informacyjnych na stronie www.lyski.pl,   w informatorze gminnym. 

Rozdział VII 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku 

§ 16. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do: 

1) wyeliminowania wszelkich zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w szczególności w zakresie hałasu, odorów 

i zachowań agresywnych tych zwierząt, 

2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta z miejsc przeznaczonych 

do wspólnego użytkowania. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy 

psów asystujących. 

§ 17. 1.  Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające 

otoczeniu muszą mieć założony kaganiec. 

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w terenach nie zagospodarowanych, poza miejscami 

przeznaczonymi do wspólnego użytkowania jak: chodniki, place, parki, zieleńce, place zabaw, itp. 

Rozdział VIII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z  produkcji rolniczej, 

w  tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w  poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 18. 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, 

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający osobom zamieszkującym na nieruchomości 

lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory, 

3) w szczególności wytwarzane w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy 

gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 19. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w  bezpośrednim sąsiedztwie obiektów 

użyteczności publicznej, w  szczególności takich jak: szkoły i przedszkola, placówki kulturalno-oświatowe, 

zakłady opieki zdrowotnej. 

Rozdział IX 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i  terminy jej przeprowadzania 

§ 20. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz obiekty użyteczności publicznej, 

2) zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarczej lub magazynowej. 

§ 21. Deratyzację przeprowadza się w następujących terminach: 

1) wiosennym - od 1 marca do 30 kwietnia, 
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2) jesiennym - od 1 października do 30 listopada, 
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