
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-
Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, zwany dalej 
regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-
Zdrój. 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz zasady 

prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy; 

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 igły i strzykawki; 

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. 

2. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, od właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie miasta, winien następować w sposób i z częstotliwością określoną 
w niniejszym regulaminie. 



§ 3. Warunek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości 
uznaje się za spełniony w przypadku, gdy w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach 
zbierane są wyłącznie te odpady, na które przeznaczone są te pojemniki lub worki; 

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego poprzez: 

1) odgarnięcie błota, śniegu w pryzmy i usytuowanie ich na skraju chodnika od strony jezdni lub 
innego terenu służącego do użytku publicznego, w sposób niepowodujący utrudnień w korzystaniu 
z nieruchomości i niezagrażający pieszym lub bezpieczeństwu ruchu kołowego; 

2) usuwanie lodu z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa 
w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych 
oraz ulicach i placach; 

3) zamiatanie, zbieranie innych zanieczyszczeń oraz gromadzenie ich w pojemnikach służących do 
zbierania odpadów lub pozbywanie się ich w sposób określony w rozdziale 3 regulaminu. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenie własnej 
nieruchomości, na utwardzonej nawierzchni, przy zastosowaniu biodegradowalnych środków 
myjących. Powstające ścieki winny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi możliwa jest na terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód 
gruntowych oraz nieruchomości sąsiednich, a powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie 
z przepisami prawa. 

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki ich rozmieszczenia oraz utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników i miejsc 

gromadzenia odpadów 

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków służących do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym: 

a) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 
1100 l; 

b) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania bioodpadów 
w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”, o pojemności 120 l; 

c) worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane w sposób selektywny w kolorze żółtym 
z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem „Szkło”, niebieskim z napisem 
„Papier” i brązowym z napisem  „Bio”, o pojemności  60 l, 120 l; 

2) zabudowanej budynkiem wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej: 

a) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności 240 l, 1100 l; 

b) pojemniki zamykane wyposażone w uchwyty umożliwiające ich opróżnianie do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności 5000 l, 7000 l, 10000 l; 

c) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania      
bioodpadów w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”,o pojemności 120 l, 240 l; 

d) pojemniki wyposażone w zaczepy umożliwiające ich opróżnianie na odpady zbierane w sposób 
selektywny w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem 
„Szkło” i niebieskim z napisem „Papier”, o pojemności 1500 l, 2500 l; 



e) pojemniki zamykane wyposażone w uchwyty umożliwiające ich opróżnianie w kolorze 
niebieskim z napisem „Papier”, o pojemności 7000 l; 

3) zabudowanej budynkiem wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie: 

a) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 
1100 l; 

b) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania bioodpadów 
w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”, o pojemności 120 l, 240 l; 

c) pojemniki wyposażone w zaczepy umożliwiające ich opróżnianie na odpady zbierane w sposób 
selektywny w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem 
„Szkło” i niebieskim z napisem „Papier” o pojemności 1500 l, 2500l albo worki z tworzywa 
sztucznego w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem 
„Szkło” i niebieskim z napisem „Papier”, o pojemności 120 l; 

d) worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane w sposób selektywny w kolorze brązowym, 
oznaczone napisem „Bio”, o pojemności 60 l, 120 l; 

4) na której nie zamieszkują mieszkańcy: 

a) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 
1100 l; 

b) pojemniki zamykane wyposażone w uchwyty umożliwiające ich opróżnianie do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności 5000 l, 7000 l, 10000 l; 

c) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania bioodpadów 
w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”, o pojemności 120 l, 240 l; 

d) pojemniki wyposażone w zaczepy umożliwiające ich opróżnianie na odpady zbierane w sposób 
selektywny w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem 
„Szkło” i niebieskim z napisem „Papier”, o pojemności 1500 l, 2500 l albo worki z tworzywa 
sztucznego w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem 
„Szkło” i niebieskim z napisem „Papier”, o pojemności  60 l, 120 l albo pojemniki zamykane 
wyposażone w uchwyty umożliwiające ich opróżnianie w kolorze żółtym z napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne” i niebieskim z napisem „Papier”, o pojemności 5000 l, 7000 l, 10000 l; 

5) przeznaczonej do użytku publicznego i drogach publicznych: 

a) pojemniki wyposażone w zaczepy umożliwiające ich opróżnianie na odpady zbierane w sposób 
selektywny w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zielonym z napisem 
„Szkło” i niebieskim z napisem „Papier”, o pojemności 1500 l, 2500 l; 

b) pojemniki z pokrywami i zaczepami umożliwiającymi ich opróżnianie do zbierania bioodpadów 
w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”, o pojemności 120 l, 240 l; 

c) pojemniki o pojemności od 20 l do 100 l; 

6) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, jedynie w sytuacji, gdy okresowo dochodzi do zwiększenia ilości powstających 
odpadów, mogą być dodatkowo zbierane w bezbarwnych lub czarnych workach 
z tworzywa sztucznego o pojemności 60 l, 120 l. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym: 

a) pojemnik 110 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) worki 60 l na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny; 

c) pojemnik 120 l na bioodpady; 



2) zabudowanej budynkiem wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej: 

a) pojemnik 240 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) pojemniki 1500 l na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny; 

c) pojemnik 120 l na bioodpady; 

3) zabudowanej budynkiem wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie: 

a) pojemnik 110 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) pojemniki 1500 l albo worki 60 l na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny; 

c) pojemnik 120 l na bioodpady; 

4) na której nie zamieszkują mieszkańcy: 

a) pojemnik 110 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) pojemniki 1500 l albo worki 60 l na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny; 

c) pojemnik 120 l na bioodpady; 

5) która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, minimalna pojemność pojemników lub worków stanowi 
sumę pojemności pojemników lub worków określonych w oparciu o zapisy pkt. 1), 2), 3), 4); 

6) przeznaczonej do użytku publicznego i drogach publicznych: 

a) pojemniki 1500 l na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny; 

b) pojemnik 120 l na bioodpady; 

c) pojemnik o pojemności 20 l. 

§ 7. 1. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na 
terenie nieruchomości  w obrębie placyku gospodarczego lub wiaty, udostępniając je na czas odbioru 
odpadów. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy ustawiać w tzw. gniazdach, 
co najmniej po jednym pojemniku na każdy rodzaj frakcji. 

2. Odległość pomiędzy dwoma kolejnymi pojemnikami rozmieszczonymi na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego nie powinna być większa niż 500 m zaś przy drogach 
publicznych nie  większa niż 800 m i dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszego. 

3. Na przystankach komunikacyjnych należy ustawiać co najmniej po jednym pojemniku 
w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku. 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do: 

1) utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim 
stanie sanitarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż 1 razy w roku; 

2) utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim 
stanie technicznym poprzez wykonywanie niezbędnych napraw lub konserwacji, niezwłocznie po 
zaistnieniu takiej konieczności; 

3) utrzymania należytego stanu porządkowego pojemników poprzez trwałe ich oznaczenie 
przyporządkowujące je do danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, która w części 
stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, oznaczenie pojemników winno uwzględniać również której części 
nieruchomości pojemnik dotyczy. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez: 

1) zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych, 
nie dopuszczając do zalegania odpadów komunalnych wokół nich; 

2) dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów nieodbieranych bezpośrednio 
z nieruchomości a zebranych na nieruchomości w miejscu gromadzenia odpadów; 



3) zadbanie o szczelność worków, aby zgromadzone w nich odpady zabezpieczyć przed rozsypaniem 
i zanieczyszczeniem miejsca gromadzenia odpadów; 

4) wyznaczenie wyodrębnionego miejsca do selektywnego zbierania odpadów, które nie wymagają 
pojemników, takich jak meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) bieżące sprzątanie polegające na zamiataniu, zbieraniu zanieczyszczeń i zalegających odpadów, a w 
razie potrzeby również mycie i dezynfekowanie miejsca gromadzenia odpadów. 

Rozdział 3. 

Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych 
powstałych na terenie nieruchomości, w następujący sposób: 

1) przekazując je podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością wynikającą z zakresu usług 
świadczonych przez gminę i w sposób umożliwiający świadczenie tych usług; 

2) przekazując je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami; 

3) przekazując je do punktów zbiórki utworzonych w wybranych placówkach handlowych (punktów 
sprzedaży) lub punktów serwisowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

4) przekazując je do innych punktów zbiórki. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne właściciel nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady 
zgodnie z harmonogramem odbioru; 

2) odpady zbierane selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe): 

a) przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem odbioru; 

b) dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

c) dostarcza do punktów zbiórki; 

3) bioodpady: 

a) kompostuje we własnym zakresie; 

b) dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

c) przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
kuchennych; 

4) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy: 

a) kompostuje we własnym zakresie; 

b) dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

c) przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem odbioru liści 
w okresie jesiennym, harmonogramem odbioru naturalnych choinek po okresie Świąt Bożego 
Narodzenia; 

5) przeterminowane leki: 

a) dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

b) dostarcza do punktów zbiórki utworzonych w wybranych aptekach na terenie miasta; 

6) odpady niebezpieczne, chemikalia oraz 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 
dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

7) zużyte baterie i akumulatory: 

a) dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

b) dostarcza do punktów zbiórki; 

c) dostarcza do punktów sprzedaży; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

b) dostarcza do punków sprzedaży i punktów serwisowych; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem odbioru; 

b) dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

10) zużyte opony dostarcza do punktu selektywnego zbierania; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe dostarcza do punktu selektywnego zbierania. 

3. Właściciel nieruchomości pozbywa się odpadów komunalnych z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 1 raz na 2 tygodnie; 

b) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych 
i więcej - 3 razy w tygodniu; 

c) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych 
włącznie - 1 raz w tygodniu; 

d) z cmentarzy - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a w tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich 
Świętych oraz w tygodniu następującym po tym święcie - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

e) z targowisk - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

f) z terenów ogrodów działkowych - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do 
października oraz 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca w przypadku powstawania 
odpadów; 

g) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości   
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 1 raz na 2 tygodnie w okresie 
powstawania odpadów; 

h) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

a) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 1 raz w miesiącu; 

b) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych 
i więcej – 2 razy w tygodniu; 

c) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych 
włącznie – 2 razy w miesiącu; 

d) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

3) szkło: 

a) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 1 raz w miesiącu; 

b) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych 
i więcej – 1 raz na 2 tygodnie; 



c) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych 
włącznie – 2 razy w miesiącu; 

d) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

4) papier: 

a) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 1 raz w miesiącu; 

b) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych 
i więcej – 1 raz w tygodniu; 

c) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych 
włącznie – 2 razy w miesiącu; 

d) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

5) bioodpady: 

a) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 1 raz na 2 tygodnie 
w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca; 

b) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych 
i więcej – 3 razy w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz w tygodniu 
w okresie od listopada do marca; 

c) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – do sześciu lokali 
mieszkalnych włącznie –  1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 
2 tygodnie w okresie od listopada do marca; 

d) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do 
października i nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – nie rzadziej niż 2 razy 
w roku; 

b) z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

c) z pozostałych nieruchomości – na bieżąco, w miarę powstawania odpadów; 

7) pozostałe odpady, o których mowa w § 2 regulaminu – na bieżąco, w miarę powstawania odpadów; 

8) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości na podstawie postanowień umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością dostosowaną do ilości zużywanej wody, jednak 
nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 

2. Nieczystości ciekłych gromadzonych w przenośnych kabinach kontenerowych należy pozbywać 
się w miarę napełniania zbiorników, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych winno odbywać się w sposób systematyczny, 
nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego. 

Rozdział 4. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi 

§ 11. 1. Kompostowanie bioodpadów prowadzone przez właściciela nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym może odbywać się w: 

1) kompostowniku dostępnym w punktach sprzedaży; 



2) kompostowniku o budowie ażurowej wykonanym we własnym zakresie, zapewniającym dostęp 
powietrza do warstw kompostu. 

2. Kompostować można bioodpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów za 
wyjątkiem roślin porażonych przez choroby i szkodniki, z pielęgnacji roślin domowych a także 
organiczne odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego. 

3. Bioodpady niepodlegające kompostowaniu, właściciel nieruchomości samodzielnie przekazuje 
do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 12. Zwalnia się właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, w przypadku 
zadeklarowania przez niego kompostowania bioodpadów wytworzonych na nieruchomości 
w kompostowniku przydomowym. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych zaleca się, aby właściciel 
nieruchomości: 

1) stosował takie formy konsumpcji, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na 
możliwie najniższym poziomie; 

2) podejmował działania zmierzające do: 

a) ponownego wykorzystania przedmiotów poprzez ich odnowę lub naprawę; 

b) przekazania kolejnemu właścicielowi zbytecznych przedmiotów; 

3) stosował opakowania wielokrotnego użytku. 

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 

§ 14. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do dbania o to, aby  zwierzę 
nie stwarzało zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku 
poprzez:  

1) wyprowadzanie psa na smyczy, a psa rasy agresywnej lub jego mieszańca dodatkowo w nałożonym 
kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek, uwarunkowania behawioralne, stan zdrowia lub cechy 
anatomiczne psa zastosowanie smyczy lub kagańca byłoby nieuzasadnione; 

2) zapewnienie właściwej reakcji zwierzęcia na wydawane komendy, w przypadku gdy pies nie jest 
wyprowadzany na smyczy; 

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe, a w 
szczególności na chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych. Odchody zwierzęce należy 
wrzucać do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych lub do pojemników 
specjalnie do tego przeznaczonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych 
i słabowidzących korzystających z pomocy psów przewodników. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 



z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach 

§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą  być utrzymywane na  terenach wyłączonych  z produkcji 
rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych, na terenach ogrodzonych tak, aby nie wydostawały się 
z miejsca stałego przebywania na tereny przeznaczone do wspólnego użytku. 

2. Utrzymywanie zwierząt nie może zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich w zakresie 
emisji zapachowej (odorowej) lub  hałasu. 

3. Wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich odpady i odchody zwierzęce 
należy gromadzić w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości i zagospodarowywać w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach 
zabudowanych budynkami zbiorowego zamieszkania lub budynkami wielolokalowymi. 

Rozdział 8. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania 

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, 
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych; 

3) zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej; 

4) na których magazynowane są odpady komunalne w wyniku ich zbierania, przetwarzania. 

2. Deratyzację przeprowadza się 2 razy w roku w terminach: 

1) od 15 kwietnia do 31 maja; 

2) od 15 września do 31 października. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 18. Traci moc uchwała nr XI.105.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego poz. 6951 z dnia 30 września 2020 r.) 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła na gminy obowiązek 
dostosowania uchwał podjętych w starym stanie prawnym w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie nowelizacji, tj najpóźniej do dnia 6 września 2020 r. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wydłużyła ten okres do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Z obowiązku tego Rada Miasta wywiązała podejmując uchwałę XI.105.2020 z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-
Zdrój, opublikowaną w dniu 30 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego  pod 
poz. 6951. 

Nowe propozycje zapisów, które znalazły się projekcie uchwały doprecyzowują rodzaje 
i wielkości pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez 
właścicieli nieruchomości, częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych (dotyczy 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o dużych rozmiarach oraz zużytych opon), a także 
kwestie objęte rozstrzygnięciem nadzorczym wszczętym w październiku 2020 r. w stosunku do 
uchwały nr XI.105.2020 z dnia 24 września 2020 r. 

Termin wejścia w życie uchwały i rozwiązania w niej zaproponowane nawiązują do usług 
świadczonych  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta 
Jastrzębie-Zdrój w ramach nowej umowy. 

Zasady zbierania odpadów komunalnych przyjęte w regulaminie są zgodne z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
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