
UCHWAŁA NR XXII/269/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 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.) i art. 13 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), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź w treści 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/586/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Czeladź.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 3702



Załącznik do uchwały Nr XXII/269/2020

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czeladź.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) jednostce wywozowej – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego 
przez Burmistrza Miasta Czeladź lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta Czeladź na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych,

2) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – rozumie się przez to wyznaczone 
przez Burmistrza Miasta Czeladź miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie,

3) punkcie gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela 
nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych,

4) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczanych 
właścicielom nieruchomości zamieszkałych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Art. 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
poprzez:

1. zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach, następujących frakcji odpadów 
komunalnych:

a) papier,

b) szkło,

c) metale i tworzywa sztuczne,

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

e) bioodpady,

2. zagospodarowanie bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej w miarę możliwości w kompostownikach 
poprzez ich kompostowanie,

3. zbieranie na terenie nieruchomości,  następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) odpady niebezpieczne,

b) przeterminowane leki i chemikalia,

c) 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,

d) zużyte baterie i akumulatory,
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e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny,

h) zużyte opony.

4. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi 
w art. 2 należy zbierać oddzielnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne.

Art. 3. 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej 
winno być prowadzone wyłącznie w dostosowanych do tego pojemnikach - ogrodowych kompostownikach.

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może odbywać się na 
nieprzepuszczalnym podłożu ograniczającym dostęp powietrza.

3. Kompostowaniu poddawać można odpadki organiczne, skoszoną trawę, opadłe owoce, drobne gałęzie, 
zielone części roślin, chwasty, cięte kwiaty, odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, fusy po herbacie 
i kawie.

4. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej, może 
odbywać się wyłączenie w granicach nieruchomości, pod warunkiem, że nie stanowi uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani są lokalizować kompostownik zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. 
zm.).

5. Właściciel nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, który zadeklaruje kompostowanie bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, będzie zwolniony z obowiązku 
posiadania worka na bioodpady.

Art. 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są 
zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

Art. 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie 
i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

Art. 6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawy pojazdów poza warsztatami 
naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) mycie odbywa się na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych,

2) dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie 
nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz 
zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich 
usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Art. 7. 1. Na terenie Gminy Czeladź dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w następujących 
urządzeniach:

1) pojemnikach do gromadzenia odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 4 o pojemności 110 l, 120 l, 
240 l, 1100 l,

2) pojemnikach do gromadzenia odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 1 o pojemności 120 l, 240 l, 
1100 l,
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3) workach wykonanych z folii LPD lub PE-HD do gromadzenia odpadów, o których mowa 
w art. 2 ust. 1 o pojemności 120 l,

4) kontenerach do gromadzenia odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt g o pojemności 3,5 m3, 
5 m³, 7 m³, 10 m³ oraz workach big bag o ładowności do 1 Mg,

5) koszach ulicznych o pojemności minimum 10 l.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, szczelne oraz powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.) i przystosowanych do wszystkich grzebieniowych systemów 
opróżniania.

3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach 
o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) nieruchomość licząca do czterech osób zamieszkałych zobowiązana jest do wyposażenia swojej 
nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l, uwzględniając częstotliwość 
określoną w niniejszym regulaminie,

2) nieruchomość licząca powyżej czterech osób zamieszkałych zobowiązana jest do wyposażenia 
nieruchomości w dodatkowe pojemniki o pojemności minimum 110 l tak, aby na każde kolejne cztery osoby 
ilość pojemników minimum 110 l wzrastała o dodatkową sztukę, uwzględniając częstotliwość określoną 
w niniejszym regulaminie,

3) prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego 
zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 
110 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; dotyczy to również każdego wydzielonego punktu 
handlowego, usługowego, biurowego będącego we własności lub posiadaniu tego samego prowadzącego 
działalność gospodarczą,

4) zarządzający lub właściciel nieruchomości, na której znajdują się ogródki działkowe zobowiązany jest 
do wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 40 l w przeliczeniu na każdy 
ogródek działkowy w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku,

5) w przypadku przepełniania się pojemników, spełniających normy określone w pkt. 1-4, właściciel 
zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik,

6) zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do 
liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były 
wymagania określone w niniejszym regulaminie,

4. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki winny być trwale oznakowane (w sposób wskazujący na 
rodzaj gromadzonych odpadów) i utrzymane w następującej kolorystyce:

1) w kolorze niebieskim z napisem "Papier” - z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2) w kolorze zielonym z napisem "Szkło" – z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła,

3) w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na metale, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4) w kolorze brązowym z napisem "bio" – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

5. Pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w zabudowie wielomieszkaniowej w tzw. 
gniazdach, z zachowaniem odrębności zbierania poszczególnych frakcji co najmniej po jednym pojemniku 
na każdą frakcję.

6. W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie workowym 
z zachowaniem odrębności zbierania poszczególnych frakcji. Do worków stosuje się art. 7 ust. 4.
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7. W każdym punkcie gromadzenia odpadów komunalnych powinna znaleźć się odpowiednia liczba 
pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób 
korzystających z tych pojemników oraz częstotliwości ich odbierania określonej w rozdziale 4.

9. Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa 
należy dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1 kosz na odpady.

Art. 8. Ustala się warunki lokalizowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. warunki rozmieszczania pojemników w obrębie nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia miejsca lokalizacji pojemników 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zapewniając do nich łatwy dostęp z zachowaniem 
warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422 z późn. zm.), przy czym w razie braku możliwości spełnienia wymogów zawartych w powyższym 
rozporządzeniu dopuszcza się:

a) lokalizowanie pojemników w miejscu udostępnionym przez właściciela sąsiedniej nieruchomości – za 
zgodą jej właściciela lub w porozumieniu z nim, po zgłoszeniu takiego przypadku - w odniesieniu do 
nieruchomości zamieszkałych - gminie, w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych – jednostce 
wywozowej,

b) wspólne korzystanie przez właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości zamieszkałych 
z pojemników na odpady komunalne – w drodze porozumienia między właścicielami nieruchomości, po 
zgłoszeniu takiego przypadku gminie,

2) kontenery lub worki big bag na wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe, udostępnione 
przez jednostkę wywozową lub PSZOK należy lokalizować w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu 
przeznaczonego do odbioru kontenerów lub worków big-bag i nie utrudniającym korzystania 
z nieruchomości,

2. warunki lokalizowania pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odległość między koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 
500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokować przy wiacie, a jeżeli jej nie ma to 
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3. warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne 
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich 
bez przeszkód i niepowodującym zagrożeń dla zdrowia użytkowników, w szczególności poprzez ich 
czyszczenie i dezynfekowanie co najmniej dwa razy do roku oraz poprzez stałą naprawę ich szczelności,

2) właściciele nieruchomości mogą zlecić wykonanie usług w zakresie czyszczenia, dezynfekcji 
pojemników na odpady komunalne,

3) miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości.

4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się ogródki letnie, kioski lub punkty gastronomiczne 
zobowiązani są do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość

zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem oraz do utrzymania 
czystości i porządku na terenie przylegającym do tych obiektów.
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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.

Art. 9. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych powinna gwarantować właściwy stan 
higieniczno-sanitarny, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny 
zgromadzonych odpadów komunalnych oraz przepełnienie pojemników (kontenerów).

2. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą 
częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej 2 razy w tygodniu,

3) z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

4) z ogródków działkowych – co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie od 1 marca do 30 listopada,

5) z cmentarzy – co najmniej 1 raz na tydzień,

6) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na dwa 
tygodnie.

3. Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. a-d należy pozbywać się 
z następującą częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,

2) z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej 1 raz  w tygodniu,

3) z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) z ogródków działkowych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 marca do 30 listopada,

5) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz 
w miesiącu.

4. Odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 1e należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej - w okresie od 1 marca do 30 listopada co najmniej 1 raz w tygodniu, 
a w pozostałym okresie, co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) z zabudowy wielomieszkaniowej – co najmniej jeden raz w tygodniu,

3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – w okresie od 1 marca do 
30 listopada co najmniej 1 raz w tygodniu, a w pozostałym okresie, co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) z ogródków działkowych - w okresie od 1 marca do 30 listopada co najmniej 1 raz w tygodniu,

5) z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1 raz w tygodniu.

5. Odpadów, o których mowa  w art. 2 ust. 3f należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w roku zgodnie z określonym harmonogramem. Meble i inne 
odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed nieruchomością w sposób zapewniający łatwy dostęp 
jednostce wywozowej nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru,

2) z zabudowy wielomieszkaniowej – 1 raz na dwa tygodnie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 
należy gromadzić na terenie nieruchomości w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, nie wcześniej 
niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

6. Odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 3e należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1688 z późn. zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub 
podmioty uprawnione do zbierania odpadów tego typu na podstawie powyższej ustawy lub pozbywać się 
z następującą częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w roku zgodnie z określonym harmonogramem. powstający 
w gospodarstwach domowych gromadzić na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp 
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jednostce wywozowej. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed nieruchomością 
w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej nie wcześniej niż 24 godziny przed 
wyznaczonym terminem ich odbioru,

2) z zabudowy wielomieszkaniowej - 1 raz na dwa tygodnie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
należy gromadzić na terenie nieruchomości w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, nie wcześniej 
niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

7. Odpady, o których mowa w art. 2 ust. 3g w ilości do 1 Mg/gospodarstwo domowe należy gromadzić 
w workach big-bag udostępnianych przez jednostkę wywozową. Właściciele nieruchomości zamieszkałych 
pozbywają się na zgłoszenie takiej potrzeby jednostce wywozowej 1 raz w ciągu roku kalendarzowego. 
Można je także przekazać do PSZOK w ilości do 1Mg/gospodarstwo domowe, 1 raz w ciągu roku 
kalendarzowego.

8. Odpadów, o których mowa w art 2 ust. 3g w ilości powyżej 1 Mg/gospodarstwo domowe właściciele 
nieruchomości pozbywają się we własnym zakresie. Odpady te należy gromadzić w workach big-bag lub 
kontenerach.

9. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów publicznych nie może być rzadsza niż 1 raz 
w tygodniu.

10. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych nie może być rzadsza niż 1 raz 
w tygodniu.

11. Niezależnie od częstotliwości wymienionej w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 właściciele nieruchomości 
zamieszkałych mogą pozbywać się odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz ust. 3 a – d oraz h 
w następujący sposób:

1) przekazywać do PSZOK,

2) przeterminowane lekarstwa wrzucać do oznaczonych pojemników, znajdujących się w wyznaczonych 
aptekach,

3) baterie i akumulatory małogabarytowe wrzucać do oznaczonych pojemników, znajdujących się 
w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach,

12. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych o ustalonej w harmonogramie porze wystawiają 
pojemniki lub worki do drogi publicznej w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub 
pojazdów. Pojemniki lub worki winny być wystawione najpóźniej do godziny 6.00 w dniu odbioru 
odpadów.

13. W zabudowie wielomieszkaniowej właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów udostępniając 
pojemniki w otwartych wydzielonych boksach o ustalonej w harmonogramie porze lub wystawiają worki 
z odpadami w otwartych wydzielonych boksach.

14. Nie należy gromadzić w pojemnikach, workach, kontenerach na odpady komunalne niezgodnie z ich 
przeznaczeniem: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących 
i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.

Art. 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym, co najmniej raz na trzy miesiące, 
z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 
z ich instrukcji eksploatacji.

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Art. 11. 1. Podmioty realizujące na terenie gminy Czeladź zadania związane z odbieraniem 
i zagospodarowaniem odpadów zobowiązane są do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

2. Powstające w zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej

kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach.

3. Zaleca się następujący sposób postępowania z odpadami gromadzonymi selektywnie przed 
umieszczeniem ich w workach lub pojemnikach przeznaczonych na odpowiednią frakcję odpadów:

1) opróżnienie opakowania - jeśli rodzaj materiału na to pozwala,

2) oczyszczenie silnie zabrudzonych odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki,

3) zmniejszenie objętości odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

Art. 12. 1. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) tak utrzymywać zwierzęta, aby wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie 
zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu 
i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, 
zieleńce, place, ulice, chodniki, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej),

2) bezzwłocznie usuwać z miejsc publicznych zanieczyszczenia i odchody własnych zwierząt domowych 
- obowiązek ten nie dotyczy psów będących przewodnikami dla osób niepełnoprawnych. Nieczystości te, 
mogą być składane w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych,

3) wyprowadzać psy na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 
zagrażających otoczeniu – dodatkowo w nałożonym kagańcu.

2. Wprowadza się zakaz wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej. Zakaz ten 
nie dotyczy psów będących przewodnikami dla osób niepełnoprawnych.

3. Wprowadza się zakaz wprowadzania psów i kotów na teren placów zabaw i piaskownic.

4. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez nadzoru poza teren 
nieruchomości, a w budownictwie wielomieszkaniowym poza obręb własnego mieszkania.

5. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez 
ludzi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli - 
nie dotyczy ono psów uznanych za agresywne.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Art. 13. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej oraz na terenach ogródków działkowych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy przydomowego chowu drobiu, zwierząt futerkowych oraz 
gołębi – wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, pod warunkiem, że 
nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-
higienicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Art. 14. 1. Deratyzacja powinna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych, w tym 
m.in. budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi oraz usługowymi.
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2. Ustala się stałe terminy przeprowadzania corocznych powszechnych akcji deratyzacji na terenie gminy 
Czeladź:

1) od 15 kwietnia do 30 kwietnia,

2) od 1 października do 15 października,

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania deratyzacji na jej terenie w każdym 
przypadku wystąpienia zaszczurzenia.
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