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UCHWAŁA NR XXIII/309/2020
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1461), po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r.
Nr 196 poz. 3002), a także po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Jaworznie
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r.
poz. 2499 z późn. zm.)
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/309/2020
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
2) PSZOK – rozumie się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie
miasta.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz zasady
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości,
2) selektywnego zbierania:
a) papieru,
b) metali,
c) tworzyw sztucznych,
d) szkła,
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
f) bioodpadów,
g) odpadów niebezpiecznych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
m) zużytych opon,
n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
o) odpadów tekstyliów i odzieży.
2. Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są na terenie nieruchomości właściciela, który
wytworzył te odpady w pojemnikach lub workach, o których mowa w Rozdziale 3.
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3. Pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne właściciel nieruchomości powinien gromadzić na
terenie swojej nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystanie z tej nieruchomości i nieruchomości
sąsiednich oraz w sposób niezagrażający środowisku.
4. Sprzed nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) szkło,
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
7) bioodpady,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
5. Przeterminowane leki można przekazywać również do wskazanych punktów zbiórki tych odpadów
zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta.
6. Na terenie miasta funkcjonuje samoobsługowy stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, przyjmujący odpady zgodnie z Regulaminem PSZOK.
7. W punkcie selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanym na terenie miasta przyjmowane są odpady
określone w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz wszystkie pozostałe odpady komunalne zbierane przez właścicieli
nieruchomości w sposób selektywny, z wyłączeniem części samochodowych.
8. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych każdą frakcję przyjętych odpadów komunalnych
gromadzi oddzielnie w odpowiednio przystosowanych i szczelnych pojemnikach, kontenerach oraz
magazynach.
9. Przyjęcie odpadów komunalnych w PSZOK jest ewidencjonowane.
10. Przywożący odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zobowiązany jest udokumentować, iż zamieszkuje na terenie miasta Jaworzna na nieruchomości, z której
pochodzą odpady komunalne przywiezione do PSZOK.
11. Przywożący odpady komunalne do PSZOK zobowiązany jest przywieźć odpady posegregowane
zgodnie z listą wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 2.
12. Przywożący odpady komunalne do PSZOK zobowiązany jest do samodzielnego umieszczania
przywiezionych odpadów w oznakowanych pojemnikach, kontenerach oraz magazynach.
13. Przywożący odpady komunalne do PSZOK zobowiązany jest stosować się do Regulaminu PSZOK,
którego treść jest podana do publicznej wiadomości.
§ 4. 1. Uznaje się, że odpady zbierane są w sposób selektywny, jeżeli w wyniku oględzin
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub
workach nie stwierdzi się żadnej frakcji odpadów podlegającej selektywnej zbiórce określonej w § 3 ust. 1
pkt. 2, a ponadto w odpadach selektywnie zbieranych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady) w pojemnikach lub workach znajdować się będą wyłącznie
odpady podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2.
2. Nie stwierdza się, że odpady są zbierane w sposób nieselektywny w sytuacji, gdy w pojemniku,
kontenerze lub worku na odpady komunalne zostaną umieszczone inne odpady, aniżeli te do których
przeznaczony jest pojemnik lub worek, pod warunkiem, iż właściciel nieruchomości w terminie do 24 godzin
od wezwania przez Gminę usunie je z pojemnika, kontenera lub worka, tak aby Gmina mogła odebrać je jako
selektywne i przekazać do recyklingu lub odzysku przy następnym planowanym odbiorze.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
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2. Wymienione w ust. 1 zanieczyszczenia w trakcie zbierania należy gromadzić w pryzmach na krawędzi
chodnika w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów samochodowych.
3. Nie dopuszcza się zrzucania wymienionych w ust. 1 zanieczyszczeń na jezdnię.
§ 6. 1. W przypadku zbierania i gromadzenia w przydomowych kompostownikach odpadów
biodegradowalnych i zielonych powstających na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
2. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu
drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku przy zachowaniu
odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie
bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub
2) w kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw
kompostu lub
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
5. Kompostowaniu podlegają m.in. miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie,
chwasty, małe kawałki drewna, opadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po warzywach
i owocach, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy z herbaty i kawy z filtrem, ale tylko papierowym,
herbata ekspresowa, skorupki jajek.
6. Kompostowaniu nie powinny podlegać m.in. kości, mięso, gotowane warzywa w wywarach mięsnych,
zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały
organiczne, niedopałki papierosów, materiały i substancje zanieczyszczone zawierające metale ciężkie lub
toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.
7. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
należy prowadzić z zachowaniem właściwego przewietrzania materiału w sposób nie powodujący powstawania
procesów gnilnych i odorów.
8. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
bioodpady w przydomowych kompostownikach są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemników na
bioodpady, o których mowa w § 8 ust. 4.
9. Bioodpady nie podlegające kompostowaniu właściciel nieruchomości może przekazać do PSZOK.
§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości
niesłużącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości pod
warunkiem odprowadzenia wszystkich powstających ścieków do kanalizacji, zbiornika bezodpływowego,
przydomowej oczyszczalni ścieków lub w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości, a sposób ich prowadzenia oraz powstające odpady nie stwarzają zagrożenia dla
środowiska, powstające odpady gromadzone są w pojemnikach oraz przekazywane do zagospodarowania lub
unieszkodliwienia.
Rozdział 3.
Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz warunki ich
rozmieszczenia i utrzymania
§ 8. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w budynkach wielolokalowych stosuje się pojemniki
o minimalnej pojemności 120 l w następującej kolorystyce:
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1) niebieskie - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury,
2) zielone - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) żółte – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
4) brązowe - z przeznaczeniem na bioodpady.
2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w budynkach wielolokalowych winny być ustawiane
w miejscach gromadzenia odpadów, w których docelowo znajdować się powinno minimum po jednym
pojemniku na każdą frakcję, przy czym:
1) liczba i wielkość pojemników powinna odzwierciedlać rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów,
2) znajdować się w każdym miejscu gromadzenia
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

odpadów,

w którym

znajdują

się

pojemniki

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
stosuje się worki polietylenowe PE-HD lub PE, o minimalnej pojemności 120 l, w kolorystyce, o której mowa
w ust. 1 pkt 1-3, z przeznaczeniem na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.
4. Bioodpady w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych gromadzone są w odpowiednio
przystosowanych (wentylowanych) pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l, w kolorystyce określonej
w ust. 1 pkt 4.
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stosuje się
odpowiednio pojemniki lub worki polietylenowe PE-HD lub PE w kolorystyce określonej w ust. 1.
6. Do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
stosuje się odpowiednio ust. 1, 3 i 4.
§ 9. 1. Pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości
winny być gromadzone w znormalizowanych czarnych pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności
120 l w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych oraz minimalnej pojemności 240 l w budynkach
wielolokalowych.
2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się na podstawie
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w § 12 ust. 1 pkt 2-12 i ust. 2 oraz częstotliwości ich
pozbywania określonej w § 17.
3. Pojemniki i kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne samochody.
§ 10. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu
dostosowanych kontenerach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający
korzystanie z nieruchomości.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w specjalnych
pojemnikach lub odpowiednich workach uniemożliwiających pylenie.
3. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych
o nasilonym ruchu pieszych, w rejonie skrzyżowań, na przystankach komunikacyjnych, w przejściach
podziemnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w ilości niedopuszczającej do ich
przepełnienia.
§ 11. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno
dla ich użytkowników, jak i podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
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2. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed
zbieraniem się wody i błota.
3. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz posiadać certyfikat
"CE" zapewniające bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu.
4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać
w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym poprzez:
1) mycie i dezynfekcję pojemnika w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał w okresie
wiosenno-letnim,
2) użytkowanie pojemnika zgodnie z przeznaczeniem, przestrzeganie norm dotyczących maksymalnego jego
obciążenia, nieumieszczanie w pojemniku odpadów powodujących jego pęknięcie, spalenie lub
zamarznięcie oraz dokonywanie jego napraw i konserwacji, a także zabezpieczenie przed wpływem
warunków atmosferycznych,
3) niedopuszczanie do wydostania się odpadów oraz zabezpieczenia przed dostępem zwierząt.
§ 12. 1. Przyjmując tygodniowy cykl usuwania odpadów normatywy objętościowe odpadów komunalnych
wynoszą:
1) dla budynków mieszkalnych - 60 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość,
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz lokali usługowych poza wymienionymi niżej - 10 l na każdego
pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
3) dla szkół - nie mniej niż 10 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika,
4) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 10 l na każde dziecko i pracownika,
5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 20 l na każdego pracownika,
6) dla punktów handlowych poza lokalem (w szczególności targowisk) - nie mniej niż 50 l na każdego
zatrudnionego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy punkt oraz pojemnik dla odpadów
wydzielonych selektywnie.
7) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne,
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 120 l,
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
10) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - nie mniej niż 20 l na jedno łóżko,
11) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 30 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października
każdego roku i 10 l poza tym okresem,
12) dla cmentarzy - nie mniej niż 1,5 l na jeden grób.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6, jeśli prowadzona jest działalność spożywczogastronomiczna oraz w ust. 1 pkt 7 i 8, należy dodatkowo na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną ilość koszy
na odpady.
§ 13. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:
1) każda nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia
odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących lub
przebywających czasowo powyżej 1 miesiąca na terenie nieruchomości i normatywnej ilości odpadów
określonych w § 12 ust. 1 pkt 1, przy uwzględnieniu wymaganej w § 17 częstotliwości pozbywania się
odpadów z terenu nieruchomości,
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2) każda nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna być
wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej
iloczynem osób, powierzchni lokalu handlowego lub ilości miejsc konsumpcyjnych i normatywnej ilości
odpadów określonych w § 12 ust. 1 pkt 2-12, przy uwzględnieniu wymaganej w § 17 ust. 1 i ust. 2
częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości,
3) na nieruchomościach obejmujących budynki wielolokalowe, biurowe, szpitalne lub inne służące
przebywaniu większej liczby osób łączna objętość pojemników może się różnić o 1/10 w stosunku do
objętości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i pkt 2.
§ 14. Warunkiem rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne w budynkach wielolokalowych jest
oznakowanie miejsc ich ustawienia w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację zarządzającego
tym miejscem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział 4.
Utrzymanie w odpowiednim stanie miejsc gromadzenia odpadów
§ 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dbania o czystość i porządek na terenie wyznaczonym
na posadowienie pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami i/lub
workami na odpady komunalne (w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów) lub
poza miejscem wyznaczonym na ich gromadzenie (w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz zalegania na terenie wyznaczonym na posadowienie
pojemników na odpady, odpadów których Gmina nie odbiera sprzed nieruchomości (m.in. odpadów
niebezpiecznych, leków, zużytych opon, tekstyliów i odzieży, odpadów budowlanych i rozbiórkowych itd.)
oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, które nie stanowią odpadów komunalnych lub nie są
odbierane sprzed nieruchomości.
§ 16. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać
w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez m.in. umieszczanie odpadów w pojemnikach na
gromadzenie odpadów komunalnych, uprzątnięcie odpadów nieumieszczonych w pojemnikach i odpadów
nadmiarowych. Właściciel zobowiązany jest utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym, zapewniającym możliwość ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem,
w tym poddawać wiaty śmietnikowe myciu i dezynfekcji w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał w okresie wiosenno-letnim.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 17. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych z minimalną
częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) w budynkach wielolokalowych 1 raz w tygodniu poprzez umieszczenie ich w pojemnikach
zlokalizowanych w miejscach gromadzenia odpadów,
b) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na dwa
tygodnie, a w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu poprzez wystawianie ich w pojemnikach
w terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,
c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie
od 1 kwietnia do 31 października 1 raz w tygodniu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu, poprzez
umieszczenie ich w pojemnikach wskazanych w deklaracji (nieruchomości objęte systemem) lub
w ramach zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne;
2) bioodpady:
a) w budynkach wielolokalowych - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 1 raz w tygodniu,
w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu poprzez umieszczenie ich w pojemnikach lub przywiezienie do
PSZOK,
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b) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 1 raz w tygodniu,
w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu poprzez wystawianie ich w pojemnikach w terminie wskazanym
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub przywiezienie do PSZOK,
c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada 1 raz w tygodniu, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu, poprzez
umieszczenie ich w pojemnikach wskazanych w deklaracji (nieruchomości objęte systemem) lub
w ramach zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) w budynkach wielolokalowych w ciągu miesiąca od wytworzenia odpadu poprzez umieszczenie na
wydzielonym miejscu w miejscach gromadzenia odpadów, w terminie wskazanym w harmonogramie
odbioru odpadów lub poprzez przywiezienie do punktu PSZOK,
b) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ciągu kwartału od wytworzenia odpadu poprzez
umieszczenie przed nieruchomością, po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru Gminie, w terminie
wskazanym w harmonogramie odbioru lub poprzez przywiezienie do PSZOK,
c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ciągu
kwartału od wytworzenia odpadu poprzez umieszczenie ich w kontenerach wskazanych w deklaracji
(nieruchomości objęte systemem) lub w ramach zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady
komunalne;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) w budynkach wielolokalowych w ciągu miesiąca od wytworzenia odpadu poprzez umieszczenie na
wydzielonym miejscu w miejscach gromadzenia odpadów, w terminie wskazanym w harmonogramie
odbioru odpadów lub poprzez przywiezienie do PSZOK,
b) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ciągu kwartału od wytworzenia odpadu poprzez
umieszczenie przed nieruchomością w terminie wskazanym w harmonogramie odbioru lub poprzez
przywiezienie do PSZOK,
c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ciągu
kwartału od wytworzenia odpadu poprzez umieszczenie ich w kontenerach lub pojemnikach wskazanych
w deklaracji (nieruchomości objęte systemem) lub w ramach zawartej umowy z podmiotem
odbierającym odpady komunalne;
5) odpady selektywnie zbierane (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe):
a) w budynkach wielolokalowych – w ciągu dwóch tygodni od wytworzenia odpadu poprzez umieszczenie
ich w pojemnikach zlokalizowanych w miejscach gromadzenia odpadów lub poprzez przywiezienie do
PSZOK,
b) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – w ciągu miesiąca od wytworzenia odpadów poprzez
wystawienie ich w workach, w terminie wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych
lub poprzez przywiezienie do PSZOK,
c) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ciągu
miesiąca od wytworzenia odpadu poprzez umieszczenie ich w kontenerach lub pojemnikach wskazanych
w deklaracji (nieruchomości objęte systemem) lub w ramach zawartej umowy z podmiotem
odbierającym odpady komunalne;
6) odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, 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 igieł i strzykawek, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży:
a) w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy (budynki wielolokalowe i budynki mieszkalne
jednorodzinne) w ciągu kwartału od wytworzenia odpadu poprzez przywiezienie do PSZOK,
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b) w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ciągu
kwartału od wytworzenia odpadu komunalnego w ramach zawartej umowy z podmiotem odbierającym
odpady komunalne, instalacją komunalną, recyklerem lub zbierającym odpady komunalne posiadającym
odpowiednie zezwolenie;
7) przeterminowane leki w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy (budynki wielolokalowe
i budynki mieszkalne jednorodzinne) w ciągu kwartału od wytworzenia odpadu, poprzez przywiezienie do
PSZOK lub przekazania do wyznaczonego punktu zbiórki tych odpadów w aptekach.
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do PSZOK lub
odbiór i zagospodarowanie zlecić odpłatnie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Gminę Jaworzno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza
się obowiązek codziennego pozbywania się odpadów.
3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.
§ 18. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości
zużywanej wody w sposób niedopuszczający do przepełnienia zbiorników oraz zapobiegający powstawaniu
procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
2. Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków winna być zgodna z instrukcją eksploatacji
producenta oczyszczalni oraz spełniać stopień oczyszczania ścieków określony w przepisach odrębnych.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 19. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz
surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie niższym poziomie.
2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się kompostowanie we
własnym zakresie i na własne potrzeby odpadów roślinnych powstających na terenie zabudowy jednorodzinnej
oraz terenach ogródków działkowych
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 20. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy,
a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcu i pod opieką osób,
które zapewniają sprawowanie nad nimi kontroli.
3. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani, by zwierzęta były najmniej uciążliwe dla otoczenia
i nie zakłócały spokoju domowego.
4. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt oraz
uczestników ruchu drogowego.
5. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc
przeznaczenia do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są
zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji
oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych w trakcie wykonywania zadań służbowych.
Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
§ 21. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w osiedlach
mieszkaniowych w budynkach wielolokalowych, budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej.
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2. Właściciele zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
zobowiązani są do:
1) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,
2) utrzymania zwierząt gospodarskich w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych użytkowników
nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz zagrożenia sanitarnego.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:
1) obiektami zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, gospodarczej i rolnej,
2) obiektami użyteczności publicznej,
3) obiektami wykorzystywanymi w celach prowadzenia działalności gospodarczej lub magazynowej.
2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach: od 15 do
30 marca i od 1 do 15 października.
3. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego inne terminy deratyzacji, której przeprowadzenie należy do
obowiązków wszystkich właścicieli nieruchomości.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Jaworzna
Wzór oznakowania miejsca gromadzenia odpadów – tablica w formacie nie mniejszym niż A2
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NAZWA INSTYTUCJI,
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