
UCHWAŁA NR XXXII-212-2020 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 

Rada Gminy Nędza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVII-340-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 listopada 
2017r., poz. 6070), 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza . 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII-212-2020 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 5 października 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza . 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne. 

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

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 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.  Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się odpady komunalne: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

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 igieł i strzykawek, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania. 

3. Odpady, określone w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, odbierane sprzed posesji, należy odbierać 
w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi odpadami, z wyjątkiem odpadów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 które należy gromadzić i odbierać razem. 

4. Odpady, określone w ust. 1 pkt. 1- 6 i 8-16, zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, należy zbierać w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi odpadami. 

§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez zbieranie, zamiatanie, zmywanie, odgarnianie 
w miejsce nie powodujące zakłóceń lub ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów. 
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§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych, 
pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi i wód gruntowych. 

§ 5. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, pod 
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

§ 6. 1.  Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, na terenie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi może się odbywać tylko w dostosowanych do tego 
kompostownikach przydomowych i powinno odbywać się na przepuszczalnym podłożu. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej, może 
odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości. 

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z obowiązku 
posiadania pojemnika na bioodpady. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymanie 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości : 

1) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 80, 110/120, 240 lub 1100 litrów, 
dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym, 

2) worki ze specjalnego tworzywa sztucznego, czarne, na odpady niesegregowane (zmieszane), o pojemności 
110/120 litrów – na terenie nieruchomości zamieszkałych, 

3) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 
odpadu selektywnie zbieranego o pojemności 80, 110/120, 240 lub 1100 litrów, dostosowane do odbioru 
systemem grzebieniowym : 

a) kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier” – papier, 

b) kolor zielony, oznaczony napisem „Szkło” – szkło, 

c) kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, metale, 

d) kolor brązowy, oznaczony napisem „Bio” – bioodpady. 

4) worki ze specjalnego tworzywa sztucznego o pojemności 110/120 litrów oznaczone odpowiednimi 
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego: 

a) kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier” – papier , makulatura, 

b) kolor zielony, oznaczony napisem „Szkło” – szkło, 

c) kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, 

d) kolor brązowy, oznaczony napisem „Bio” – bioodpady. 

5) pojemniki na popiół o pojemności 80, 110/120, 240 lub 1100 litrów dostosowane do odbioru systemem 
grzebieniowym, oznakowane czerwonym pasem dookoła pojemnika lub literą P, 

6) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 litrów. 

§ 8. 1.  Minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, na terenie nieruchomości wynosi: 

a) 80 litrów- w przypadku pojemników, 

b) 110/120 litrów – w przypadku worków, 
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2. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych wynosi 20 litrów. 

§ 9. 1.  Pojemniki, worki i kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na 
nieruchomości, w miejscach nie powodujących zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez wrzucanie odpadów do pojemników zgodnie z ich 
przeznaczeniem, okresowe mycie i dezynfekowanie pojemników, domykanie pojemników wyposażonych 
w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, niedopuszczenie do przeciążenia, zalodzenia 
i uszkodzenia pojemników. Stan techniczny i porządkowy tych pojemników powinien zapobiegać przedostaniu 
się odpadów lub zanieczyszczeń z pojemnika do wody i gruntu, ponadto stan techniczny pojemnika powinien 
umożliwić zrealizowanie usługi odbioru odpadów. 

3. Kosze uliczne rozmieszcza się na drogach publicznych, w miejscach istnienia chodników, minimalna 
odległość pomiędzy koszami w ciągu chodnika wynosi 1000 m. Kosze te należy utrzymywać w stanie 
technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych 
czynników zewnętrznych. 

4. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku. 

Rozdział 4. 
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 10. 1.  Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym miejsca gromadzenia 
odpadów poprzez bieżące oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów komunalnych 
i umieszczanie ich w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub samodzielne 
dostarczanie do PSZOK oraz w razie konieczności mycie i dezynfekowanie podłoża w miejscu gromadzenia 
odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie porządkowym miejsca gromadzenia 
odpadów poprzez zabezpieczenie pojemników lub worków na odpady komunalne przed działaniem czynników 
zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz poza miejsce 
przeznaczone do ich gromadzenia. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 11. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez wystawienie pojemników i worków 
w miejsce umożliwiające swobodny dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości. 

§ 12. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych sprzed posesji : 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla domków letniskowych lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co najmniej dwa razy w miesiącu, 

2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – co najmniej raz w miesiącu, 

3) z koszy ulicznych – co najmniej raz w tygodniu, 

§ 13. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych 
odbieranych sprzed posesji przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych: 

1) dla odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5 - co najmniej raz w miesiącu, 

2) dla odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 - co 2 tygodnie, 

3) dla odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 – co 2 tygodnie w miesiącach od października do kwietnia 
i co dwa miesiące od maja do września, 

4) dla odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 13 i 14 – raz w roku, 
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§ 14. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, 
zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych , dla odpadów, o których mowa w § 
2 ust.1 pkt 8-12 i 15-16 – raz w roku . 

§ 15. Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych: 

1. Odbiór odpadów sprzed posesji przez przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej 
na terenie gminy, świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych- dotyczy odpadów komunalnych, 
o których mowa w § 2 ust.1. 

2. Dostarczenie odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 
dotyczy odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 i 8-16. 

3. Przekazanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, podmiotom prowadzącym działalność inną niż 
działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe 
i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez 
apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów 
w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność 
w zakresie zbierania odpadów). 

4. Kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

§ 16. 1.  Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
należy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach, wykonanych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz 
usytuowanych na nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych w sposób zgodny z przepisami ustawy, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że 
nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także nie dopuszczając do 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 17. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy: 

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów 
powstających na nieruchomościach, 

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o wpływie spalania odpadów 
w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki. 

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

§ 18. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymania, aby 
wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości dla ludzi, zanieczyszczenia odchodami miejsc wspólnego 
użytku. 

2. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi. 
Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznawanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu 
muszą mieć założony kaganiec. 

3. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w terenach niezagospodarowanych, poza miejscami 
przeznaczonymi do wspólnego użytku i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stwarzało zagrożenia 
bezpieczeństwa dla ludzi. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych przeznaczonych do wspólnego użytku. 
Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników. 
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Rozdział 8. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

§ 19. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, pod 
warunkiem, że teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez 
te zwierzęta. 

§ 20. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach w promieniu 50 m od 
budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji, szkół i przedszkoli, placówek kulturalno – 
oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej. 

Rozdział 9. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 21. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których znajdują się budynki wielorodzinne, 
budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, zakłady usługowe, produkcyjne z branży gastronomicznej, 
spożywczej i rolniczej. 

2. Deratyzację na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w następujących terminach: 

1) deratyzację wiosenną – w marcu lub kwietniu, w przypadku obszarów, na których znajdują się budynki 
wielorodzinne, 

2) deratyzację jesienną – we wrześniu lub październiku, w przypadku wszystkich obszarów, o których mowa 
w ust. 1
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