DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 15 grudnia 2021 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2021-12-15 15:18:54

Poz. 8252
UCHWAŁA NR XXXVIII/483/21
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze
Na podstawie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888
ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje
§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 8 marca 2019 r., poz. 1939) oraz uchwała Nr XXVII/324/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia
10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Orzesze (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 16 grudnia 2020 r., poz. 9166).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/483/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 9 grudnia 2021 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć stacjonarny punkt
utworzony w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej
zbiórce, którego lokalizacja i godziny pracy umożliwiają łatwy. Dopuszcza się możliwość uruchomienia
mobilnych punktów w czasie realizacji zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon z samochodów osobowych, liści;
2) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu odpowiednich przepisów,
posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Orzesze lub podmiot posiadający
zezwolenia Burmistrza Miasta Orzesze na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych;
4) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym obiekty publiczne takie jak na przykład szkoły,
przedszkola, urzędy, biblioteki itp. oraz obiekty produkcji, usług i handlu, takie jak na przykład warsztaty,
biura, sklepy, hotele, ogródki działkowe, gospodarstwa rolne, hale magazynowe;
5) posesji – należy przez to rozumieć wydzielony fizycznie obszar zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Powstające na terenie Miasta Orzesze odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach
lub workach na odpady, należy poddać segregacji mającej na celu selektywne zbieranie następujących frakcji:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) 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;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
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13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady tekstyliów i odzieży;
16) popiół i żużel z palenisk domowych.
2. Odpady komunalne pozostałe po wysegregowaniu frakcji określonych w ust. 1 należy zbierać oddzielnie
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Uznaje się, że właściciel nieruchomości dopełnia wymogu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, jeżeli :
1) umieszcza odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-6 i 16 oraz w ust. 2 w przeznaczonych do tego celu,
oznakowanych pojemnikach lub workach, w wydzielonym miejscu na terenie posesji z zastrzeżeniem
ust. 4;
2) przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 oraz odpady
selektywnie zbierane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 16, zebranych w workach lub pojemnikach,
jednostce wywozowej odbierającej odpady z nieruchomości, zgodnie z częstotliwością ustaloną
w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w ust. 1 pkt 6 będą odbierane
w limitowanej ilości, tj.:
a) dla nieruchomości, które zamieszkuje od 1 do 5 osób - 1 pojemnik o pojemności 120 l,
b) dla nieruchomości, które zamieszkuje 6 lub więcej osób - pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności
240 l;
3) dostarcza we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów
wymienionych w ust. 1 pkt 7-15 oraz wymienionych w ust. 1 pkt 1-6 i 16, których znaczący rozmiar lub
ilość wyklucza umieszczenie ich w pojemnikach lub workach oraz odbiór bezpośrednio z nieruchomości.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zbierane są selektywnie w specjalnie
do tego przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach i kontenerach lub workach. Zastrzega się, iż odpady
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielnych i ogrodów będących częścią
nieruchomości zamieszkałych (trawa, liście, drobne gałęzie przycięte do maksymalnej długości 50 cm),
przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie
z nieruchomości zamieszkałej.
4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 6 należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania na
terenie nieruchomości we własnym zakresie i do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku
takiej możliwości, należy je dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
5. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, może odbywać się wyłącznie w dostosowanych do tego
kompostownikach przydomowych i powinno odbywać się na przepuszczalnym podłożu.
6. Zwalnia się właściciela nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika/pojemników na
bioodpady, nie udostępnia się pojemnika/pojemników przeznaczonych do gromadzenia tych odpadów oraz
nie zapewnia się odbioru tych odpadów z nieruchomości, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiada na nieruchomości kompostownik przydomowy
i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz korzysta ze zwolnienia w części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego tytułu.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, poprzez ich odgarnięcie w miejsce niepowodujące utrudnień w korzystaniu
z nieruchomości, a także w ruchu pieszych i pojazdów.
2. Działania podjęte celem realizacji przepisów ust. 1 nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni
utwardzonych części nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie oraz pozbywania się ich poprzez wywiezienie lub
zlecenie odbioru uprawnionemu przedsiębiorcy, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 4 niniejszej uchwały.
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§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenach nieruchomości może odbywać się bez użycia środków
chemicznych, w miejscach utwardzonych, tak aby nie doprowadzić do skażenia wód powierzchniowych oraz
gruntu.
2. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych na terenach nieruchomości, poza warsztatami
samochodowymi, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że nie spowodują one zanieczyszczenia
środowiska, skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami obowiązującego
prawa.
§ 6. 1. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi, w instalacjach grzewczych budynków oraz
w pojemnikach.
2. Zabrania się mieszania ścieków bytowych i ścieków pochodzących z gospodarstwa rolnego, takich jak
gnojówka, gnojowica.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych uprawnionym
firmom posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Niniejszy zapis nie dotyczy nieruchomości objętych
systemem kanalizacji sanitarnej.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na terenie nieruchomości porządku i czystości.
5. Zabrania się wykorzystywania popiołu do wyrównywania terenu i wypełniania nierówności
w nawierzchniach.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jak również utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym miejsc gromadzenia odpadów
§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l;
2) pojemniki do gromadzenia odpadów o pojemnościach : 110 l, 120 l, 140 l, 180 l, 240 l, 660 l, 1100 l,
z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, maksymalna dopuszczalna pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 240 l;
3) worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny o pojemności od 60 l do 1000 l;
4) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;
5) pojemniki i kontenery specjalistyczne.
§ 8. 1. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 7,
odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki :
1) zielony - z przeznaczeniem na szkło;
2) niebieski - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury;
3) żółty - z przeznaczeniem na odpady metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
4) brązowy - z przeznaczeniem na bioodpady;
5) czarny - z przeznaczeniem na wystudzony popiół i żużel z palenisk.
2. Worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
o których mowa w § 7, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:
1) zielony z nadrukiem (szkło, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na szkło;
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2) niebieski z nadrukiem (papier, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) żółty z nadrukiem (metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, logo Orzesza) z przeznaczeniem na odpady metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) brązowy z nadrukiem (odpady Bio, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na liście zbierane w ramach jesiennej
zbiórki liści.
§ 9. 1. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać na posesji w granicach
nieruchomości, z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).
2. Pojemność i ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych powinna być adekwatna do ilości
osób zamieszkujących nieruchomość, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych, przyjętą zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, z zastrzeżeniem
przyjętych limitów odbioru bioodpadów z nieruchomości oraz dopuszczalnych pojemności pojemników
przeznaczonych do odbioru odpadów.
3. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości, liczbę osób
korzystających z pojemników oraz częstotliwość pozbywania się odpadów, należy zapewnić odpowiednią ilość
pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości.
4. Zarządca nieruchomości wielorodzinnej zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby
mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby nie dopuścić do przepełnienia się pojemników oraz spełniać wymogi
określone w niniejszym Regulaminie.
5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz popiół i żużel z palenisk domowych
należy gromadzić w znormalizowanych, zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do
tego celu przeznaczonych, posiadających kółka, zamykane klapą otwory wsypowe oraz uchwyt umożliwiający
ich opróżnianie. Dodatkowo, pojemniki powinny posiadać trwałe oznaczenie przyporządkowująca je do danej
nieruchomości. W przypadku nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą, a w części
nieruchomością na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, oznaczenie pojemników
winno uwzględniać również informację, której części nieruchomości pojemnik dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Nieruchomość niezamieszkała lub część nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzona jest
działalność gospodarcza, musi być wyposażona w odpowiednią ilość pojemników dostosowaną do masy
odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarcze. Pojemniki te powinny posiadać opis
„DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”.
7. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich bieżące mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej
dwa razy w roku oraz wykonywanie niezbędnych napraw i konserwacji niezwłocznie po zaistnieniu takiej
konieczności.
8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, poprzez bieżące oczyszczanie tych miejsc ze wszelkich
odpadów komunalnych oraz w razie konieczności mycie i dezynfekcję podłoża w miejscu gromadzenia
odpadów komunalnych. Nie należy dopuszczać do zalegania odpadów w obrębie tego miejsca i ich
rozprzestrzeniania się poza miejsce gromadzenia. Miejsce gromadzenia odpadów powinno zapewniać
możliwość korzystania z niego bez przeszkód i nie powodować zagrożenia dla zdrowia użytkowników.
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9. W celu umożliwienia jednostce wywozowej odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości
zobowiązani są umieszczać pojemniki i worki z odpadami w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich
odbiór, z utwardzonym dojazdem dla pojazdu odbierającego odpady, zabezpieczonym przed zbieraniem się
wody i błota, a gdy takie miejsce nie jest wyznaczone - na chodniku lub poboczu przy krawężniku jezdni,
jednakże w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. Należę zapewnić pracownikowi
jednostki wywozowej możliwość odbioru odpadów bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wjazd pojazdów jednostki wywozowej na teren nieruchomości
w celu odebrania odpadów komunalnych.
10. Odpady komunalne winny być wystawione do godziny 6:00 w dniu odbioru, lecz nie wcześniej niż
24 godziny przed planowanym terminem odbioru.
11. Odpady typu meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
nie wymagają specjalnych pojemników do ich zbierania, dopuszcza się możliwość gromadzenia ich w odrębnie
wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie. Odpady te, z uwagi na konieczność
zachowania stanu porządkowego w miejscu ich gromadzenia, powinny być wystawione do odbioru
nie wcześniej niż jeden dzień przed wyznaczonym w harmonogramie terminem odbioru, bądź dostarczone do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny z zabudowy wielorodzinnej, należy gromadzić oddzielnie w miejscu
wyznaczonym przez zarządcę nieruchomości.
12. Do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych, w rejonach intensywnego ruchu pieszych, w szczególności w rejonach przystanków, placów oraz
instytucji użyteczności publicznej, należy stosować kosze z tworzywa sztucznego lub metalowe
o pojemnościach określonych w § 7, uzależniając ich wielkość od nagromadzenia odpadów.
13. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych
i dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
14. 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 oraz odpady niebezpieczne,
powinny być umieszczone w oryginalnych opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, a w przypadku
braku takiego opakowania w opakowaniu zamiennym opatrzonym nazwą odpadu, który się w nim znajduje.
Opakowanie powinno uniemożliwiać kontakt odpadu ze środowiskiem zewnętrznym.
§ 10. Właściciel nieruchomości zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe, do ilości osób korzystających z tego urządzenia, jak również dostosowuje przepustowość
przydomowej oczyszczalni ścieków do ilości osób korzystających z tego urządzenia w sposób zapewniający
uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określono w przepisach odrębnych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu
odpadów w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinno odbywać się
nie rzadziej niż:
1) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu;
3) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu;
4) z ogródków działkowych - 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 2 miesiące
w okresie od listopada do marca;
5) z koszy ulicznych - 1 raz w tygodniu;
6) z cmentarzy - 1 raz w miesiącu;
7) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza:
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a) obiekty gastronomiczne -1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca oraz 1 raz na dwa tygodnie
w okresie od kwietnia do października,
b) obiekty handlu artykułami spożywczymi - 1 raz na dwa tygodnie,
c) pozostałe - 1 raz w miesiącu.
3. Pozbywanie się odpadów zbieranych w sposób selektywny typu szkło, papier, metale, tworzywa
sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się
możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka;
2) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie wielorodzinnej - 1 raz na 2 tygodnie;
3) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu;
4) z ogródków działkowych i cmentarzy - 1 raz na dwa miesiące;
5) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza - 1 raz w miesiącu.
4. Pozbywanie się bioodpadów, które nie zostały poddane procesom kompostowania z przeznaczeniem do
własnego wykorzystania kompostu, powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) w okresie od kwietnia do października:
a) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie, przy czym
dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od
zapełnienia pojemnika,
b) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie wielorodzinnej - 1 raz na tydzień,
c) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,
d) z ogródków działkowych i cmentarzy - 1 raz w miesiącu,
e) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza:
- obiekty gastronomiczne - 1 raz w tygodniu,
- obiekty handlu artykułami spożywczymi - 1 raz na dwa tygodnie,
- pozostałe - w zależności od potrzeb;
2) w okresie od listopada do marca:
a) nieruchomości zamieszkałej o zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się
możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia pojemnika,
b) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie wielorodzinnej - 1 raz na tydzień,
c) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,
d) z ogródków działkowych i cmentarzy - 1 raz na dwa miesiące,
e) z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza:
- obiekty gastronomiczne - 1 raz w tygodniu,
- obiekty handlu artykułami spożywczymi - 1 raz na dwa tygodnie,
- pozostałe - w zależności od potrzeb.
5. Pozbywanie się popiołu i żużla z palenisk domowych powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od
października do kwietnia oraz 1 raz na dwa miesiące w okresie od maja do września;
2) z nieruchomości zamieszkałej o zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu w okresie od października do
kwietnia oraz 1 raz w miesiącu w okresie od maja do września.
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§ 12. 1. W zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane w sposób selektywny, w dniu odbioru, należy
wystawić w widocznym miejscu przed posesją, w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór przez
pracowników jednostki wywozowej oraz niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich oraz ruchu
drogowego.
2. W zabudowie jednorodzinnej, pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, bioodpadów oraz popiołu i żużla z palenisk domowych, w dniu odbioru tych
odpadów, należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją, w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór
przez pracowników jednostki wywozowej oraz niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich oraz
ruchu drogowego.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, będą odbierane
przez jednostkę wywozową co najmniej 1 raz w roku. Ponadto, odbiór kompletnego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego będzie odbywał się na zgłoszenie mieszkańca w jednym wyznaczonym dniu każdego
miesiąca.
4. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy przekazywać po punktów zbiórki baterii zorganizowanych
w placówkach handlowych i w szkołach lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, stosownie do potrzeb.
5. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki w aptekach lub dostarczać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stosownie do potrzeb.
6. Posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, stanowiące
odpady komunalne, można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stosownie
do potrzeb.
7. Informacja o terminach zbiórek oraz lokalizacji i godzinach pracy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych podawane będą na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Orzeszu, jak również
w innych formach dostępnych dla mieszkańców.
8. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do jednostki wywozowej.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż 3 razy w roku, chyba, że właściciel udokumentuje wystarczającą
mniejszą ilość wywozów. Ilość odebranych nieczystości ciekłych z posesji powinna być proporcjonalna do
ilości pobranej wody.
10. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji, jednak powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz na rok.
11. W stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące
frakcje odpadów:
1) papier i makulatura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielnych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane będą w limitowanej
ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady medyczne, np. bandaże;
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10) 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;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 1 m3 na rok na nieruchomość zamieszkałą
jednorodzinną lub lokal mieszkalny;
14) zużyte opony z motocykli i samochodów osobowych, bez opon z samochodów ciężarowych i ciągników
rolniczych w limitowanej ilości do 4 sztuk na rok z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej lub lokalu
mieszkalnego;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem ust. 12;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) popiół i żużel z palenisk domowych;
18) zużyte tonery z drukarek;
19) okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych w ilości do 10 m2 na rok na nieruchomość zamieszkałą
jednorodzinną lub lokal mieszkalny;
20) szyby okienne, z zastrzeżeniem ust. 12;
21) gruz stanowiący odpad komunalny, z zastrzeżeniem ust. 12;
22) styropian opakowaniowy;
23) styropian z ociepleń budynków, z zastrzeżeniem ust. 12;
24) korzenie drzew (pocięte na części do 50 cm długości);
25) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np.: termometry, świetlówki, żarówki, itp.;
26) urządzenia zawierające freony, np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, itp.;
27) opakowania po substancjach niebezpiecznych, np. Opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach,
środkach czyszczących i dezynfekujących, piankach i silikonach montażowych;
28) farby pochodzące z remontów budynków mieszkalnych.
12. Odpady wymienione w ust. 11 pkt 15, 20, 21 i 23 będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przyjmowane w ilości do 1 m3 łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal
mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób
oddzielony od innych frakcji, wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów.
13. Odpady oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie mogą pochodzić
z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.
14. W przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów
o których mowa w ust. 11 pkt 14, 15, 19, 20, 21, 23, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim
Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia
właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu
www.odpady.orzesze.pl , iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz
że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego
wystawione zostanie zaświadczenie umożliwiające oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu.
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15. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Orzesza, z których złożono deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie
gminy Orzesze. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie oddaje odpadów do Punktu osobiście,
a zleca ich transport osobie trzeciej, wymagane jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie
papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadów, wraz
ze wskazaniem podmiotu upoważnionego do transportu, zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie
internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl, na podstawie którego wystawione zostanie zaświadczenie
umożliwiające oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1. Wytwórcy odpadów zobowiązani są minimalizowania i ograniczania powstawania odpadów
komunalnych poprzez stosowanie takich form konsumpcji oraz materiałów i surowców, które pozwolą
utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.
2. W celu ograniczenia składowania bioodpadów powstających w gospodarstwach domowych, odpady te
powinny być w pierwszej kolejności kompostowane we własnym zakresie przez mieszkańców.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczenie terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) utrzymywania ich w taki sposób, aby wyeliminować istotne zagrożenie i uciążliwości dla ludzi,
w szczególności w zakresie hałasu, odorów i zachowań agresywnych;
2) zwalniania ze smyczy w miejscach publicznych wyłącznie psów, które mają zapiętą obrożę z zapisanymi
informacjami bądź oznakowanie elektroniczne w formie mikroczipu wykonane przez uprawniony podmiot,
pozwalające na zidentyfikowanie właściciela zwierzęcia;
3) wyprowadzania zwierząt na tereny nieobjęte zakazami ich wyprowadzania. Obowiązek ten nie dotyczy
osób niewidomych i słabowidzących korzystających z pomocy psów - przewodników;
4) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwięrzęta domowe na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych, itp. Odchody zwierzęce należy umieszczać w szczelnych torbach i wyrzucać do
pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Obowiązek
ten nie dotyczy osób niewidomych i słabowidzących korzystających z pomocy psów - przewodników;
5) wyprowadzania psa rasy agresywnej lub z innych względów zagrażającego otoczeniu na uwięzi
i w nałożonym kagańcu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Nie jest wymagane wyprowadzanie psa w kagańcu w przypadku zwierząt, którym założenie kagańca
nie jest możliwe ze względu na budowę ciała lub jest niewskazane ze względów zdrowotnych;
6) niepozostawiania zwierzęcia w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego bez dozoru lub pod opieką
osoby niezdolnej do panowania nad zwierzęciem;
7) niepozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się
w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych
nieruchomościach
§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być trzymane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi,
tereny publiczne i przeznaczone do użytku wspólnego, z uwzględnieniem wymogów sanitarnych,
budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

– 11 –

Poz. 8252

2. Utrzymanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości dla współużytkowników
nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
3. Wytwarzane w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.
4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.
5. Wszelkie spory sąsiedzkie dotyczące zwierząt gospodarskich i domowych należy rozpatrywać w oparciu
o przepisy kodeksu cywilnego.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego
bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych;
2) wielorodzinne zabudowy mieszkaniowej;
3) na których jest prowadzona hodowla zwierząt gospodarskich.
2. Powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta Orzesze przeprowadza się na każde polecenie
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w razie wystąpienia takiej konieczności.
3. Przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji w razie wystąpienia takiej konieczności ustala się raz
w roku w miesiącu październiku.

