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Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r. p0z.713 Z p<'>in.zm ), art 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 w ' '. . . rzesma 1996 r. 0 utrzymaniu czystoéci
iporzqdku wgminach (tj Dz U z20201' oz 1439 ". . . . p . z p0zn.zm.), po zasi¢gni<;ciu opinii Pafistwowego
Terenowego Inspektora Sanitamego w Gliwicach, na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1.Regu1amin utrzymania czystoéci iporzqdku na terenie miasta Gliwice stanowiqcy zalqcznik
nr 1 do niniejszej uchwa1y.

§2. Traci moc Uchwa1a Rady Miasta w Gliwicach Nr XIII/323/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie:
regulaminu utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie miasta Gliwice.

§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwa1a podlega og1oszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojewédztwa Slqskiego i wchodzi w Zycie po
up1ywie 14 dni od dnia ogkoszenia.
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Zahqcznik Nr 1 do uchwaly Nr
Rady Miasta Gliwice

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

Regulamin utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie miasta Gliwice.

Rozdzial 1
Postanowienia ogélne

§1.Regu1amin okreéla szczegéiowe zasady iobowiqzki wzakresie utrzymania czystoéci iporzqdku
na terenie miasta Gliwice.

Rozdzial 2
Wytyczne w zakresie utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie nieruchomoéci zamieszkalych

i niezamieszkalych

§2.1.W1aéciciele nieruchomoéci zapewniajq utrzymanie czystoéci, porzqdku oraz naleiytego stanu
sanitarno - higienicznego na terenie niemchomoéci.

2. Wiaéciciele nieruchomoéci, oprécz obowiqzkéw okreélonych w ustawie zobowiqzani sq do selektywnego
zbierania odpadéw realizowanego poprzez:
1)indywidualne przydomowe kompostowanie bioodpadéw powstajqcych wzabudowie jednorodzinnej, na

rodzinnych ogrodach dziaikowych zrzeszonych wPo1skim Zwigzku Dziaikowcéw oraz ogrodéw
dziaikowych niezrzeszonych - dzieriawionych od gminy lub innych podmiotéw, lub zbieranie
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

2) zbiérkc; wprzeznaczonych do tego celu pojenmikach lub workach nastgpujqcych frakcji odpadéw
komunalnych:
a) papier,
b) szkio,
c) tworzywa sztuczne,

d) metale,
e) odpady opakowaniowe wielomateriaiowe,
1) bioodpady,
g) odpady zielone.

3) zbiérke; powstajqcych w gospodarstwach domowych nast<;pujqcych frakcji odpadéw:
a) przeterminowane leki,
b) chemikalia,

c) zuiyte baterie i akumulatory,

d) zuiyty sprz¢t elektiyczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) odpady budowlane i rozbiérkowe,
g) zuiyte opony,

h) odpady niebezpieczne,
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i) odpady niekwalifikujace siq do odpadow inedycznych powstaiych w gospodarstwie domowym W wyniku
przyjmowania produktow leczniczych w formic iniekcji iprowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczegolnoéci igiy i strzykawki,

j) tekstylia i odziei,

4) Zaleca siq zgniataé odpady opakowaniowe z papiem, metali, tworzyw sztucznych i opakowania
wielomateriaiowe przed ich wioieniem do pojemnika/worka, celem zmniejszenia ich objqtoéci,

§3.1.Do obowiazkow wiaécicieli nieruchomoéci naleiy uprzatniocie biota, éniegu, lodu iinnych
zanieczyszczefi z czqéci nieruchomoéci siuiacych do uzytku publicznego.

2. Obowiqzek okreélony w ust. 1 winien byé realizowany poprzez odgamiocie i spryzmowanie biota, éniegu,
lodu i innych zanieczyszczeii w miejsce niepowodujace zakiocefi w ruchu pieszych i pojazdow.

§ 4. 1. Mycie pojazdéw samochodowych poza myjniami moie odbywaé sio w miejscach nieprzeznaczonych
do uiytku publicznego outwardzonym, szczelnym podioiu, apowstajace écieki naleiy doprowadzié do
kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpiywowego, zktorego boda usuwane zgodnie zniniejszym
regulaminem.

2. Scieki powstaie w wyniku mycia pojazdow samochodowych poza myjniami nie moga byé odprowadzane
do kanalizacj i deszczowej, ziemi lub ciekow i zbiomikow wodnych.

3. Naprawy pojazdow samochodowych poza warsztatami powinny odbywaé sic; w sposob niepowodujacy
zanieczyszczenia wod oraz gleb.

Rozdzia13
Rodzaje i minimalne pojemnoéci pojemnikéw na odpady komunalne przeznaczonych do zbierania

odpadéw komunalnych na terenie nieruchomoéci zamieszkaiych i niezamieszkalych oraz na drogach
publicznych

§ 5. 1. Okreéla sio rodzaje workow oraz pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych
dla nieruchomoéci zamieszkaiych 0 nastopujacych pojemnoéciach:

1) minimum 60 litrow (2 zastrzeieniem § 6 ust. 2),
2) 120 litrow,
3) 240 litrow,
4) 1100 litrow,

5) 2,5 metra szeéciennego

6) 5 metrow szeéciennych

2. Okreéla sic; nastopujaca, kolorystyke; pojemnikow oraz workow na odpady komunalne:
1) w kolorze niebieskim z napisem "papier",

2) w kolorze zielonym Z napiscm "szkio",

3) W kolorze ioitym Z napisem "metals i tworzywa sztuczne",

4) w kolorze brazowym z napisem "bio",
5) w kolorze szarym lub czarnym z napisem “odpady niesegregowane (zmieszane)“.

3.Pojemniki oraz worki do zbierania odpadow komunalnych powinny posiadaé 1Z1'Wfli6 oznaczenie
pozwalajace na zidentyfikowanie ich wiaéciciela.

4. Pojemniki do zbierania odpadow komunalnych maja byé szczelne, posiadaé zamykane klapa otwoiy
wsypowe oraz speiniaé normy PN-EN 840-1: 2013-05E (dot. pojemnikow 0 pojemnoéci do 4001) lub PN-EN
840-2: 2013-05E (dot. pojemnikow o pojemnoéci do 13001):

5. Worki do zbierania odpadow komunalnych powinny byé wykonane z folii HDPE lub LDPE.
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§ 6. 1. Ustala sic; nastegpujace minimalne pojemnoéci pojemnikow/workow przeznaczonych do zbierania
odpadow komunalnych na terenie nieruchomoéci zamieszkaiychz

1) 120 iitrow w budynkach jednorodzinnych z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane),
2) 120 litrow w budynkach jednorodzinnych z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie,

3) 240 litrow w budynkach wielorodzinnych z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane),
4) 240 litrow w budynkach wielorodzinnych z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie.

2. Dla odpadu frakcji szkio dopuszcza sio minimalna pojernnoéé workow 60 litrow.

3. Liczbe; pojemnikow na odpady komunalne na terenie nienichomoéci zamieszkaiych ustala sie; biorac pod
uwage; liczbe; osob zamieszkujacych 11a danej nieiuchomoéci, iloéé wytwarzanych odpadow komunalnych oraz
czqstotliwoéé ich odbierania okreélona W §12 ust. 2 pkt. 1 i 2 ppkt. a), b) z uwzglqdnieniem wielkoéci
pojemnikow/workow ustalonych w ust. 1 i 2.

4. Liczbe; pojemnikow na odpady komunalne na terenie nieruchomoéci niezamieszkaiych ustala siq biorac
pod uwagn; iloéé wytwarzanych odpadow oraz czc-gstotliwoéé odbierania okreélona w § 12 ust. 2 pkt. 1 ppkt. c),
d) oraz§ 12 ust. 2 pkt.2 ppkt. c), d).

§7.1.Ustala siq, minimalne; pojemnoéé pojemnikéw/workow na odpady komunalne na terenie
niemchomoéci niezamieszkaiychz

1) na odpady niesegregowane (zmieszane) - 60 litrow,
2) na papier, szkio, metals, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriaiowe - na kaida frakcjq

601itrow,
2) na bioodpady — 301.

2. W przypadku cmentarzy ustala sic; nastqpujaca minimalne; pojemnoéé pojemnikow na odpady komunalne:
1) odpady zielone — 1100 litrow,
2) na papier, szkio, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriaiowe — na kaida frakcjg

240 litrow,
3) na odpady niesegregowane (zmieszane)—1100 litréw.

3. W przypadku rodzinnych ogrodow dziaikowych zrzeszonych w Polskim Zwiazku Dziaikowcow ustala sig
minimalna pojemnoéé pojemnikéw na odpady komunalne dla kaidej frakcji odpadow komunalnych po 1100 1.

4.W przypadku rodzinnych ogrodow dziaikowych zrzeszonych wPolskim Zwiazku Dziaikowcow
posiadajacych filie, kaida znich powinna zostaé wyposaiona wpojemniki do gromadzenia odpadow
komunalnych zgodnie z ust. 3.

5. W przypadku podmiotow wymienionych w ust. 3 pojemniki na odpady maja byé dostopne dla ich
uiytkownikow W ciqgu caiego roku.

6. W przypadku rodzinnych ogrodow dziaikowych (niezrzeszonych - dzieriawionych od gminy lub innych
podmiotow) ustala sic; minimalne; pojernnoéé pojemnikow/workow na odpady komunalne na 1 dziaikqz
1) na bioodpady — 120 litrow,

2) na papier, szkio, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriaiowe oraz na odpady
niesegregowane (zmieszane) - na kaida frakcje; 60 litrow.

7. Liczbe; pojemnikow/workow na odpady komunalne na terenie rodzinnych ogrodow dziaikowych
(zrzeszonych wPolskim Zwiazku Dziaikowcow iniezrzeszonych - dzierzawionych od gminy lub innych
podmiotow) ustala sic; biorac pod uwage; iloéé wytwarzanych odpadow komunalnych oraz czostotliwoéé ich
odbierania okreé1ona§ 12 ust. 2 pkt. 1 ppkt. e) - h) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 ppkt. e) - h).

8. W przypadku lokali, w ktorych prowadzona jest dzialalnoéé handlowa braniy spoiywczej
i gastronomicznej ustala siq nastqpujaca minimalna pojemnoéé pojemnikow/workow na odpady komunalne:

1) na bioodpady - 120 1,
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2) na papier, szkio, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe Wielomateriaiowe — na kaida frakcje
240 litrow,

3) na odpady niesegregowane (zmieszane) — 120 litrow.
9. Lokale, w ktorych prowadzona jest dziaialnosé handlowa, usiugowa, spoiywcza, gastronomiczna naleiy

dodatkowo wyposaiyé w jeden pojemnik na odpady komunalne, stale dostepny dla jego klientow, o minimalnej
pojemnoéci 30 litrow ustawiony wewnatrz lokalu lub przy jego Wejsciu.

Rozdziai 4
Wymagania dotyczace warunkéw rozmieszczenia pojemnikéw na odpady komunalne oraz

kompostownikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym

§ 8. 1. Wiasciciele niemchomosci zamieszkaiych i niezamieszkaiych sq zobowiazani do:

1) wyznaczenia miejsca do gromadzenia odpadow komunalnych;
2) gromadzenia odpadow komunalnych jedynie Wwyznaczonych dla danej nieruchomoéci do tego celu

pojemnikach lub workach;

3) gromadzenia odpadow komunalnych W taki sposéb, aby nie dochodziio do ich mieszania;
4) dbania o czystoéé iporzadek na terenie przylegajacym do pojemnikow na odpady, nie dopuszczajac do

zalegania odpadow na ziemi, takie W boksach smietnikowych;
5) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadow komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem,
6) niedopuszczenia do przepeiniania pojemnikow na odpady komunalne;
7) dostosowania liczby pojemnikow na odpady do ilosci wytwarzanych odpadow, biorac pod uwage rodzaj

i pojemnosé pojemnika okreslona w § 6 i 7 oraz czestotiiwoéé ich odbierania okreélona w § 12;

8) ustawienia pojemnikow w granicach nieruchomoéci zzachowaniem warunkéw okreélonych wodrebnych
przepisach;

9) ustawienia pojemnikow na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem sie wody i biota;
10) ustawienia pojemnikow lub Workow w miejscach iatwo dostepnych, W sposob niepowodujacy uciailiwosci

dla mieszkaficow nieruchomoéci, osob trzecich oraz pracownikow ipojazdow przedsiebiorcy odbierajacego
odpady komunalne;

11) oznaczenia adresem nieruchomosci miejsca gromadzenia odpadow komunalnych w sposob umoiliwiajacy
iatwe zidentyfikowanie mieszkaficow niemchomosci korzystajacych ztych pojemnikow. W sytuacji, gdy
w miejscu gromadzenia odpadow komunalnych znajduja sie pojemniki zarowno czesci zamieszkaiej jak
i niezamieszkaiej niemchomosci, maja byé one oznaczone naklejkami z adresem, W sposob umoiliwiajacy
ustalenie, do ktorej czesci nieruchomosci dany pojemnik przynaleiy;

12) uiytkowania pojemnikow do gromadzenia odpadow komunalnych Zgodnie zich przeznaczeniem
z zachowaniem vvytycznych technicznych zawartych W § 5 ust. 1 pkt. 4. -
2.W przypadku nieruchomosci niezamieszkaiych pojemniki na odpady komunalne powinny byé

utrzymywane w odpowiednim stanie:

1) technicznym, poprzez bieiace naprawy lub ich wymiane,

2) sanitamym, poprzez okresowe mycie i dezynfekcje 2 razy W roku.
3. Wiasciciele niemchomosci Wielorodzinnych:

1) W przypadku zamykanych bram, Wjazdow czy boksow émietnikowych zobowiazani sa W dniu OC1b101'Ll
odpadow udostepnié miejsce gromadzenia odpadow (W tym poprzez ich otwarcie pracownikom i pojazdom
przedsiebiorcy odbierajacego odpady). Gdy na terenie niemchomosci zlokalizowany jest boks smietnikowy
z bezposrednim, udostepnionym wejsciem od strony ulicy, odbior odpadow jest realizowany 2 tego boksu;
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2)w przypadku braku moiliwosci Wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadow komunalnych W granicy
wiasnej nieruchomoéci,zezwa1a sie na Wspolne korzystanie przez wiaécicieli nieruchomosci sasiednich
zjednego lub kilku pojemnikow na odpady. Pojemniki maja posiadaé oznaczenie pozwalajace ustalié
mieszkaficow nieruchomosci korzystajacych z tych pojemnikéw;

3) W przypadku braku moiliwosci okreslonych w ust. 1 pkt. 1, dopuszcza sie Wystawianie odpadow
komunalnych W workach Wediug ustalonego harmonogramu, nie wczesniej nii 12 godzin przed
Wyznaczonym terminem odbioru i nie poiniej niZ przed godzina 6:00 W dniu odbiom.
4. W przypadku nieruchomosci jednorodzinnych, gdy na terenie nieruchomosci zlokalizowany jest boks

smietnikowy pojemniki/worki naleiy wystawié przed posesje, Zgodnie z ustalonym harmonogramem,
nie wczesniej nii 12 godzin przed wyznaczonym terminem odbioru i nie poiniej nii przed godzina 6:00 W dniu
odbioru.

5. 1. Wiaéciciele niemchomosci, na ktoiych znajduja sie tereny i obiekty siuiace do uiytku publicznego sa
zobowiazani, do ustawienia na tych terenach i obiektach pojemnikow na odpady zbierane selektywnie.

2. Pojemniki 0 ktorych mowa W ust. 1 naleiy utrzymywaé W odpowiednim stanie:

1) technicznym poprzez bieiace naprawy lub ich Wymiane,
2) sanitamym poprzez okresowe mycie i dezynfekcje 2 razy W roku.

6. Kosze uliczne na odpady komunalne 0 minimalnej pojemnoéci 301itroW umieszcza sie W odlegiosci
jednego kilometra od siebie, W miejscach wyznaczonych oraz na ciagach pieszych W zaleinosci od nateienia
ruchu pieszych, a takie W sasiedztwie przystankow komunikacyjnych, skwerow, placéw zabaw, parkingow
i na terenach przeznaczonych do uiytku publicznego.

§9.Pojemniki na odpady komunalne powinny speiniaé techniczne Wymogi bezpieczefistwa ihigieny
sanitamej, a w szczegolnosci byé okresowo czyszczone i dezynfekowane.

§ 10. 1. Wiasciciele nieruchomoéci zabudowanycli budynkami inieszkalnymi jednorodzinnymi W pieiwszej
kolejnosci powinni dqiyé do zagospodarowania bioodpadow wytworzonych na tej nieruchomosci
w kompostownikach przydomowych.

2. Kompostowanie bioodpadow powinno byé realizowane na terenie nieruchomosci W przeznaczonych do
tego celu urzadzeniu, ktore umoiliwia tlenowy rozkiad substancj i organicznych.

§ 11. Kompostowanie bioodpadow zgodnie 2 § 10 ust. 2 zwalnia wiascicieli nieruchomosci jedynie
2 obowiazku posiadania Workéw na bioodpady.

Rozdziai 5
Czestotliwoéé i sposéb pozbywania sie odpadéw komunalnych i nieczystosci ciekiych z terenu

nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uiytku publicznego

§ 12. 1. Czestotliwosé Wywozu odpadow komunalnych i nieczystosci ciekiych powinna gwarantowaé
wiaéciwy stan higieniczno-sanitarny oraz estetyke nieruchomosci, a w szczegolnoéci powinna byé tak dobrana,
aby nie nastepowai rozkiad bioiogiczny zgromadzonych odpadow komunalnych, nadmierne przepeinienie
pojemnikow lub Wyplyw nieczystosci ciekiych ze zbiornika bezodpiywowego.

2. Ustala sie nastepujace czestotliwosci pozbywania sie odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i bioodpady:

a) dla zabudowy jednorodzinnej, w budynkach, w ktoiych mieszcza sie nie wi<;cej nii dwa lokale — 1 raz na
2 tygodnie,

b) dla zabudowy wielorodzinnej - 1 raz W tygodniu,
c)d1a nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuja, mieszkaficy, apowstaja odpady komunalne - 1 raz na

4 tygodnie,
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d)d1a nienichomosci, Wktérych prowadzona jest dziaialnosé handlowa braniy spoiywczej
i gastronomicznej - 2 razy W tygodniu.

e) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodkow dziaikowych W okresie od 1 kwietnia do 31 paidziemika 1 raz na
2 tygodnie, Wediug ustalonego harmonogramu z przedsiebiorca odbierajacym odpady komunalne,

t) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodkow dziaikowych Wokresie od 1 listopada do 31ma1"ca - lraz na
4 tygodnie,

g)d1a rodzinnych ogrodkow dziaikowych (niezrzeszonych - dzierzawionych od gminy lub innych
podmiotow) Wokresie od lkwietnia do 31 paidziernika - lraz na 4tygodnie, Wediug ustalonego
harmonogramu 2 przedsiebiorca, odbierajacym odpady komunalne,

h) dla rodzinnych ogrodkow dziaikowych (niezrzeszonych - dzieriawionych od gminy lub innych
podmiotow) W okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na 4 tygodnie;

2) odpady zbierane selektywnie z Wyjatkiem bioodpadow:

a) dla zabudowy jednorodzinnej oraz Wzabudowie Wielorodzinnej Wbudynkach, W ktorych mieszcza sie
nie Wiecej nii dwa lokale - 1 raz na 2 tygodnie,

b) dla zabudowy Wielorodzinnej - 1 raz W tygodniu,
c)d1a niemchomosci, na ktoiych nie zamieszkuja mieszkaficy, apowstaja odpady komunalne - lraz na

4 tygodnie,
d) dla niemchomosci, W ktoiych prowadzona jest dziaialnosé handlowa braniy spoiywczej

i gastronomicznej - 2 razy W tygodniu,

e) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodkow dziaikowych W okresie od 1 kwietnia do 31 paidziemika - 1 raz na
2 tygodnie, wediug ustalonego haimonogramu z przedsiebiorca, odbierajacym odpady komunalne,

f) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodkow dziaikowych Wokresie od 1 listopada do 31 marca - lraz na
4 tygodnie,

g)d1a rodzinnych ogrodkow dziaikowych (niezrzeszonych - dzieriawionych od gminy lub innych
podmiotow) Wokresie od lkwietnia do 31 paidziernika - lraz na 4tygodnie, Wediug ustalonego
harmonogramu z przedsiebiorca odbierajacym odpady komunalne,

h) dla rodzinnych ogrédkow dziaikowych (niezrzeszonych - dzieriawionych od gminy lub innych
podmiotow) W okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na 4 tygodnie;

3) meble i inne odpady Wielkogabaiytowe:

a) dla zabudowy jednorodzinnej 1 raz na 4 tygodnie,
b) dla zabudowy Wielorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie, Wediug ustalonego hannonogramu zprzedsiebiorca,

odbierajacym odpady komunalne.
4) odpady okreslone W § 2 ust. 2 pkt. 3 ppkt a), b), c), d), f), g), h), i), j), raz na 4 tygodnie;
5) z koszy ulicznych na odpady komunalne - co najmniej 1 raz W tygodniu, z czestotliwoécia, uniemoiliwiajaca,

przepeinienie koszy, zapewniajaca zachowanie czystosci i porzadku.

3. W sytuacjach gdy okreslona Wust. 1 i2 czestotliwosé pozbywania sie odpadow komunalnych bedzie
nieWystarczaja,ca, odpadéw naleiy pozbywaé sie odpowiednio czesciej biorac pod uwage iloéé Wytwarzanych
odpadow.

§13. 1. Okresla sie nastepujace sposoby pozbywania sie odpadow komunalnych zterenu nieruchomosci
zamieszkaiych:

1)odpadoW zbieranych selektywnie, oktorych mowa W§ 2ust.2pkt2oraz odpadow niesegregowanych
(zmieszanych) nalezy pozbywaé sie poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiebiorcy, zktérym
gmina zawaria umowe na odbieranie lub odbieranie izagospodarowanie odpadow komunalnych,
W terminach okreslonych harmonogramem,
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2)1neb1i iinnych odpadow Wielkogabarytowych naleiy pozbywaé sic; poprzez ich przekazywanié
uprawnionemu przedsiebiorcy, z ktorym gmina zawaria umowe na odbieranie izagospodarowanie odpadow
komunalnych. Naleiy je Wystawiaé luzem zgodnie zprzyjetym harmonogramem wmiejscach
zbezpoérednim dojazdem dla pojazdow firmy swiadczacej usiugi zzakresu odbiom izagospodarowania
odpadéw komunalnych, nie Wczeéniej nii 24 godziny przed Wyznaczonym terminern odbioru i nie poiniej
nii przed godzina 6:00 Wdniu odbioru, lub samodzielnie dostarczaé do punktu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych zorganizowanego przez ginine,

3)przeterminoWanych lekow oraz odpadow niekwalifikujacych sie do odpadéw medycznych powstaiych
Wgospodarstwie domowym Wwyniku przyjmowania produktow leczniczych Wformie iniekcji
iprowadzenia monitoringu poziomu substancji We kiwi, Wszczegolnosci igiy istrzykawki poprzez
samodzielne dostarczenie ich do Wyznaczonych na terenie miasta aptek lub do punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych zorganizowanego przez gmine,

4) odpadow budowlanych irozbiorkowych naleiy pozbywaé sie poprzez ich samodzielne dostarczanie do
Wyznaczonego na terenie miasta punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych zorganizowanego
przez ginine. Naleiy je gromadzié Wpojemnikach/Workach, Wtrakcie trwania remontu na terenie
Wyznaczonym przez Wiaéciciela nieruchomoéci i za jego zgoda,

5) odpadow okreslonych W§ 2 ust. 2 pkt 2, niezaleinie od ust. 1 pkt 1 moina pozbywaé sie poprzez
samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych zorganizowanego
przez gmine,

6) odpadow typu chemikalia, zuiyte baterie iakuinulatory, zuiyty sprzet elektryczny ielektroniczny,
budowlane irozbiorkowe, zuiyte opony, odpady niebezpieczne, tekstylia iodziei, pozbywa sie poprzez
samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych zorganizowanego
przez gmine.
2. Niezaleinie od ustaleii zawartych W ust. 1, Wiasciciele nieruchomosci zamieszkaiych moga pozbywaé sic;

odpadow komunalnych zbieranych selektywnie W nastepujacy sposob:
1)samodzie1nie przekazywaé je do punktu selektywnego zbierania odpadow lub punktéw skupu

zorganizowanych przez réine podmioty,
2) zuiyte baterie Wrzucaé do pojemnikow znajdujacych sie Wwyznaczonych punktach senvisowych,

placowkach oswiatowych, jednostkach administracji samorzadowej, punktach sprzedaiy telefonii
komorkowej, sklepach, stacjach benzynowych i innych,

3) zuiyty sprzet elektiyczny ielektroniczny naleiy przekazaé do punktu sprzedaiy przy zakupie nowego
sprzetu. Do punku sprzedaiy naleiy dostarczyé sprzet elektryczny ielektroniczny tego samego rodzaju co
nowo zakupiony,

4) zuiyte opony naleiy dostarczaé do punktow serwisowych, specjalistycznych punktow gromadzenia
odpadow oraz firm posiadajacych stosowne zezwolenia.

§ 14. Wiasciciele nieruchomoéci zobowiazani sa, do pozbywania sie nieczystosci ciekiych Z terenu
niemchomosci raz na poi roku uwzgledniajac Wielkosé zbiornika bezodpiywowego oraz ilosé zuiytej wody na
nieruchomosci.

Rozdziai 6
Inne wymagania wynikajace z Wojewédzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§15. 1. Wytworcy odpadow komunalnych zobowiazani sa do stosowania takich surowcéw imateriaiéw
oraz foim konsumpcji, ktore pozwola utrzymaé ilosé Wytwarzanych odpadow na moiliwie najniiszym
poziomie.

2. Bioodpady, powstajace W gospodarstwach domowych powinny byé Wmiare istniejacych moiliwoéci
W pierwszej kolejnoéci Wykorzystywane przez mieszkaficow we Wiasnym zakresie, poprzez kompostowanie
W przydoniowych kompostownikach W zabudowie jednorodzinnej.
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3.Wszystkie odpady powstajqce zpielegnacji terenow zielonych, ztargowisk powinny byé zbierane
W sposob selektywny ikierowane do kompostowni odpadow, gdzie przetworzone zostana na kompost lub
poddane procesowi fermentacji celem uzyskania biogazu.

4. Naleiy zapobiegaé zmieszaniu bioodpadow z innymi odpadami.

5.W celu zapobiegania powstawaniu odpadéw takich jak zuiyte baterie iakumulatoiy, zaleca
sie stosowanie baterii i akumulatorow o przediuionej iywotnoéci.

6. Zuiyte baterie i akumulatory przenoéne powinny byé zbierane przez sieé punktow zbierania obejmujaca
punkty selektywnego zbierania odpadow oraz punkty serwisowe, placowki oswiatowe, jednostki administracji
samorzadowej, punkty sprzedaiy telefonii komorkowej, sklepy. stacje benzynowe i inne.

7. W celu zapobiegania powstawaniu odpadow takich jak zuiyty sprzet elektiyczny i elektroniczny zaleca
sie by zbyteczny, ale sprawny sprzet byi przekazywany innym osobom lub instytucjom do dalszego
uiytkowania, natomiast sprzet niesprawny poddany naprawie, lub oddany do punktu sprzedaiy nowego
sprzetu.

8. W celu zapobiegania powstawaniu odpadow opakowaniowych, zaleca sie stosowanie produktow bez
opakowafi, stosowanie opakowafi Wielokrotnego uiytku itakich, ktore powoduja powstawanie mniejszych
iloéci odpadow.

9.W celu zapobiegania powstawaniu odpadow komunalnych zamiast Wyrzucenia produktu zaleca
sie rozwaienie moiliwosci ponownego jego Wykorzystania, naprawe lub odnowienie.

10. W celu zapobiegania powstawaniu iskiadowaniu odpadow komunalnych, zaleca sie organizowanie
Wroznych instytucjach kampanii informacyjnych iedukacyjnych zwiekszajacych swiadomosé ekologiczna
spoieczefistwa ipropagujacych seiektywne zbieranie surowcow Wtomych oraz promujacych naprawy jak
i ponowne Wykorzystanie materiaiow i produktow.

11. W celu zapobiegania powstaniu odpadow, Wprzypadku olejow odpadowych, zaleca sie stosowanie
olejow o Wydiuionym okresie ich uiytkowania.

12.01eje odpadowe powinny byé selektywnie zbierane Wpunktach serwisowych, punktach zbierania
odpadow niebezpiecznych oraz za posrednictwem firm posiadajacych stosowne zezwolenia, anastepnie
W pierwszej kolejnoéci powinny byé poddane procesom regeneracji.

13. ZuZyte opony powinny byé zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty gromadzenia
odpadow oraz przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Rozdziai 7
Obowiazki oséb utrzymujacych zwierzeta domowe, majace na celu ochrone przed zagroieniem lub

uciailiwoéciami dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenow przeznaczonych do wspélnego uiytku

§ 16. 1. Wiasciciele badi opiekunowie zwierzat domowych zobowiazani sa, do:

1) sprawowania naleiytej opieki nad nimi aw szczegolnosci niepozostawiania ich bez nadzoru, na terenach
przeznaczonych do Wspélnego uiytkowania,

2) niezwiocznego usuwania odchodéw iinnych zanieczyszczeii pozostawionych przez zwierzeta domowe,
z miejsc przeznaczonych do Wspolnego uiytkowania. Odchody zwierzat naleiy umieszczaé
W przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a W przypadku ich braku, W pojemnikach na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
2. Dopuszcza sie utrzymywanie zwierzat domowych Wbudynkach Wielorodzinnych pod Warunkiem

zapewnienia bezpieczefistwa, odpowiedniego poziomu higieny i kontroli nad ograniczeniem populacji

Rozdziai 8
Zasady utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wyiqczonych z produkcji rolniczej

§17.1 Wprowadza sie caikowity zakaz chowu iutrzymywania zwierzat gospodarskich Wbudynkach
Wielorodzinnych i W ich obrebie.
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2. Na terenach Wyiaczonych zprodukcji rolniczej dopuszcza sie utrzymywanie pszczoi miodnych
po speinieniu nastepujqcych Wymagafi:
1) utrzymywania pszczoi miodnych charakteryzujacych sie obniiona agresywnoécia Wobec otoczenia

(iagodnych) i niska rojliwoscia,
2) pszczoiy miodne na terenach zabudowanych moga byé utrzymywane Wmiejscach uniemoiliwiajacych

swobodny dostep do uli osobom trzecim, Wtaki sposob, aby ich obecnoéé nie zakiocaia korzystania
z niemchomosci sasiednich i nie stanowiia zagroienia dla ludzi,

3) zabrania sie hodowli pszczoi miodnych na balkonach budynkow Wielorodzinnych.
3. Wiasciciel zwierzat gospodarskich zobowiazany jest do:

1) zapewnienia minimalnych Warunkow utrzymania poszczegélnych gatunkow zwierzqt gospodarskich,
Wynikajacych z odrebnych przepisow,

2) zabezpieczenia miejsc przebywania zwierzat przed moiliwoécia samowolnego opuszczenia nieruchomoéci,

3) utrzymywania porzadku na nieruchomoéci, aszczegolnie Wmiejscu skiadowania pasz iodchodow
zwierzecych, przeznaczonych do rolniczego Wykorzystania tak, aby nie powodowaé zanieczyszczenia
terenu, Wod powierzchniowych i podziemnych,

4) przestrzegania odrebnych przepisow prawa.

Rozdziai 9
Wyznaczanie obszaréw podlegajacych obowiazkowej deratyzacji i terminow jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiazkowej deratyzacji podlegaja nieruchomosci zabudowane budynkami mieszkalnymi,
produkcyjnymi, handlowymi, usiugowymi oraz W gospodarstwach rolnych na caiym obszarze Miasta Gliwice.

2. Ustala sie nastepujace terminy przeprowadzania obowiazkowej deratyzacji:
1) od 15 marca do 15 kwietnia,

2) od 15 Wrzesnia do 15 paidziemika.

Zastegpca iiaczelnika Wydzigju
USiL‘J Komunalnych

Ann oralewicz
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Uzasadnienie
Na podstawie alt. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym Wojewoda Slaski

stwierdzii niewainosé uchwaiy Nr XVI/325/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 czewvca 2020 r. W sprawie
regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Gliwice - W caiosci jako sprzecznej
z art. 4 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 Wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku W gminach, dalej
jako ,,ustaWa”. Majac zastrzeienia Wojewody na uwadze dostosowano tresé WW. regulacji do postawionych
Wymogow.

W zwiazku z powyiszym podjecie niniejszej uchwaiy uznaje sie za zasadne.

Zaji ‘pr: i?*;"<:"';..-fie; ‘a Miasta

|ar\uaz ‘ - ,
4 1? Z021 1 ,§

1 1. MAR. mi
Zastepcc; F\!aczel iika Wydziaiu

US-ii__»’__] Kom: nalnych

Anna Korzi gwicz
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