
 

 

UCHWAŁA NR 155/XVIII/2020 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec 

Na podstawie 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), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą 

Nr 343/XLII/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. 

nr 196 poz. 2998) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie 

– pismo znak ONS-HKiŚ-0612-27/2020 z dnia 19.10.2020 r. Rada Gminy Dębowiec postanawia 

§ 1. Przyjąć „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Dębowiec” w brzmieniu,  

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 299/XLII/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Grzegorz Cymorek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 listopada 2020 r.

Poz. 7628



Załącznik do uchwały Nr 155/XVIII/2020 

Rady Gminy Dębowiec 

z dnia 27 października 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

Dębowiec. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 2. 1. Na terenie Gminy Dębowiec odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są 

w sposób selektywny. 

2. Selektywnej zbiórce podlegają wytworzone na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

a) papier, 

b) tworzywa sztuczne, 

c) metale, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) popiół, 

g) bioodpady, 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyte opony, 

l) przeterminowane leki, 

m) chemikalia, 

n) odpady tekstyliów i odzieży, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

3. Odpady wymienione w ust. 2 pkt a-f nie mogą być zbierane w pojemnikach, o których mowa w § 6  

ust. 1, należy je zbierać wyłącznie w workach, o których mowa w § 9 ust. 1, z zachowaniem odpowiedniej 

kolorystyki, z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 3. 

§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest w miejscu 

umożliwiającym łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. 

2. Ustala się rodzaje odpadów odbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

a) odpady niebezpieczne, 

b) przeterminowane leki, 

c) chemikalia, 
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d) 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, 

e) zużyte baterie i akumulatory, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyte opony, 

i) tworzywa sztuczne, 

j) szkło, 

k) papier, 

l) metale, 

m) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

n) zmieszane odpady opakowaniowe, 

o) popiół, 

p) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

q) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są przyjmowane bioodpady, gdyż są 

odbierane w całości z miejsc ich wytwarzania (spod posesji), w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 4. Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w części 

nieruchomości służącej do użytku publicznego są następujące: 

a) uprzątnięcia błota i innych zanieczyszczeń poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie tak by nie powodować 

zakłóceń w ruchu, 

b) uprzątnięcie śniegu i błota pośniegowego poprzez jego odgarnięcie, 

c) uprzątnięcie lodu poprzez zastosowanie materiałów szorstkich typu piasek lub inne kruszywa. 

§ 5. 1. Dozwolone jest mycie pojazdów poza myjniami, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby. 

2. Dozwolona jest naprawa pojazdów poza warsztatami samochodowymi jeśli powstające odpady są 

zbierane w sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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, 

drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 6. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych na 

120 l. 

2. Pojemniki powinny być oznakowane poprzez trwałe naniesienie adresu nieruchomości. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku dezynfekcji i dezynsekcji tych pojemników, 

b) niedopuszczanie do przeciążenia, zalania, zalodzenia pojemnika, 

c) wykonywanie niezbędnych napraw, konserwacji oraz wymiany niezwłocznie po zaistnieniu takiej 

koniczności 
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4. Ustala się następujące wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenie odpadów: 

a) odpady powinny być gromadzone w miejscach wyodrębnionych na terenie nieruchomości łatwo dostępnych 

dla użytkowników, 

b) należy na bieżąco pozbywać się odpadów zgromadzonych w miejscach gromadzenia odpadów poprzez 

przekazywanie ich podmiotowi odbierającemu odpady komunalne lub dostarczenie ich do punktu 

selektywnego zbierania odpadów, 

c) miejsca należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz dostępem zwierząt w celu 

uniknięcia rozrywania worków i dostępu do pojemników, 

d) miejsca gromadzenia odpadów należy sprzątać, myć oraz porządkować. 

§ 7. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

zobowiązani są ustalić ilość oraz minimalną pojemność pojemników i worków, uwzględniając miesięczny 

wskaźnik wytworzenia odpadów: 

a) dla szkół i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

b) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 

1 pojemnik 120 l na lokal, 

c) dla lokali gastronomicznych – 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne, 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na zakład, 

e) dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko. 

§ 8. Tereny przeznaczone do użytku publicznego takie jak: punkty handlowo-usługowe, parki, skwery, 

parkingi oraz przystanki komunikacji publicznej należy wyposażyć w kosze uliczne o minimalnej pojemności 

15 l, rozmieszczone w sposób umożliwiający swobodne z nich korzystanie. 

§ 9. 1. Do selektywnego zbierania odpadów wyszczególnionych w § 2 ust. 2 lit. a-g Regulaminu, należy 

stosować worki o minimalnej pojemności 80 l w następującej kolorystyce: 

a) niebieski z napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na papier w tym tekturę oraz opakowania z papieru 

tektury, 

b) zielony z napisem „SZKŁO” - z przeznaczeniem na szkło oraz opakowania ze szkła, 

c) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - z przeznaczeniem na metale oraz opakowania 

z metali, tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

d) szary z napisem „POPIÓŁ” - z przeznaczeniem na popiół. 

e) brązowy z napisem „BIO” - z przeznaczeniem na bioodpady, 

2. Do selektywnego zbierania odpadów wyszczególnionych w § 2 ust. 2 lit. a-e można stosować pojemniki 

typu „dzwon” z zachowaniem kolorystyki, o której mowa w ust. 1 lit. a-c. 

3. Do zbierania bioodpadów należy stosować: 

a) do dnia 31 grudnia 2020 r. - worki o minimalnej pojemności 80 l w kolorze brązowym z napisem „BIO”; 

b) począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - pojemniki o minimalnej pojemności 120l w kolorze brązowym 

z napisem „BIO”. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi powinni dążyć do 

zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej nieruchomości w kompostownikach przydomowych. 

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we 

własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie 

ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania na te odpady worka lub 

pojemnika, o których mowa w § 9 ust. 3. 
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Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

i bioodpadów: 

a) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – od stycznia do marca oraz od 

listopada do grudnia – nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast od kwietnia do października – nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie, 

b) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – od stycznia do marca oraz od 

listopada do grudnia – nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast od kwietnia do października – nie rzadziej 

niż raz na tydzień, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych- nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa § 2 ust. 2 lit. a-e: 

a) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - nie rzadziej niż raz na 

miesiąc; 

b) nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

c) z nieruchomości niezamieszkałych- nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

3. Częstotliwość pozbywania się popiołu w okresie od stycznia do maja oraz od września do grudnia - 

nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

4. Częstotliwość pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nie rzadziej niż raz 

w roku, 

5. Częstotliwość pozbywania się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon – 

nie rzadziej niż raz w roku. 

6. Częstotliwość pozbywania się odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

– nie rzadziej niż raz w roku. 

7. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużytej 

wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób eliminujący wypływ nieczystości ze zbiornika 

wynikający z jego przepełnienia- nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

8. Częstotliwość pozbywania się odpadów z koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości 

gromadzonych w nich odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

9. Właściciele punktów handlowych i usługowych zobowiązani są do codziennego pozbywania się 

odpadów z ustawionych przez nich koszy, zlokalizowanych poza budynkami. 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych: 

a) odpady zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 2 lit. a-g Regulaminu oraz odpady 

niesegregowane (zmieszane) należy wystawiać przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu 

umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 1 lit. b 

Regulaminu;. 

b) w sytuacji utrudnionego dojazdu do nieruchomości w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych takich jak: ulewne deszcze, śnieżyce, roztopy, odpady komunalne należy wystawić przy 

najbliższej drodze publicznej; 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usunąć poprzez dostarczenie przez właściciela nieruchomości 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawić przed wejściem na teren 

nieruchomości i przekazać podmiotowi uprawnionemu w ramach zbiórki objazdowej w terminach 

ustalonych telefonicznie z uprawnionym pracownikiem Urzędu Gminy w Dębowcu, z zastrzeżeniem 

postanowień § 11 ust. 1 lit. b Regulaminu;. 
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d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usunąć poprzez dostarczenie przez właściciela 

nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawić przed wejściem na 

teren nieruchomości i przekazać podmiotowi uprawnionemu w ramach zbiórki objazdowej w terminach 

ustalonych telefonicznie z uprawnionym pracownikiem Urzędu Gminy w Dębowcu, z zastrzeżeniem 

postanowień § 11 ust. 1 lit. b Regulaminu;. 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie, należy usunąć 

poprzez dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub wystawić przed wejściem na teren nieruchomości i przekazać podmiotowi uprawnionemu 

w ramach zbiórki objazdowej w terminach ustalonych telefonicznie z uprawnionym pracownikiem Urzędu 

Gminy w Dębowcu; 

f) zużyte opony należy usunąć poprzez dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawić przed wejściem na teren nieruchomości 

i przekazać podmiotowi uprawnionemu w ramach zbiórki objazdowej w terminach ustalonych telefonicznie 

z uprawnionym pracownikiem Urzędu Gminy w Dębowcu; 

g) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach 

zlokalizowanych na terenie Gminy Dębowiec lub dostarczyć je samodzielnie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

h) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na 

terenie Gminy Dębowiec lub dostarczyć je samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

i) chemikalia należy usunąć poprzez dostarczenie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

j) odpady tekstyliów i odzieży należy usunąć poprzez dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

§ 12. 1. Działania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębowiec: 

a) ograniczenie ilości odpadów, szczególnie bioodpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy kierować do mechaniczno-biologicznej instalacji 

przetwarzania odpadów. 

c) dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. 

2. Podejmuje się działania polegające na edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawaniu 

odpadów oraz właściwe postepowanie z wytworzonymi odpadami. 

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. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do: 

a) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności niepozostawienia ich bez dozoru; 

b) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; 

nie dotyczy to psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym; 

c) utrzymywania miejsc bytowania zwierząt domowych w czystości i porządku; 

d) wyprowadzania psów w miejscach publicznych na smyczy. 
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Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach 

§ 14. 1. Zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej pod 

warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

a) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych. 

2. Ustanawia się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach określonych w planie 

miejscowym zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

a) teren nieruchomości, na których zlokalizowane są fermy drobiu, 

b) teren nieruchomości, na których zlokalizowane są gospodarstwa rolne. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać raz w roku. 
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