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UCHWAŁA NR XX/357/20
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713), art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010.1579, Dz.U.2020.150.284) po zasięgnięciu
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
uchwala się, co następuje:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze, którego treść stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze
mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar
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Załącznik do uchwały Nr XX/357/20
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 maja 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ZABRZE
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
§ 1. 1. Selektywne zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powinno odbywać się
w zorganizowanych przez właściciela nieruchomości miejscach, określonych w § 12.
2. Selektywne zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych polega na gromadzeniu ich
w pojemnikach lub workach określonych w § 10 i pozbywaniu się ich z częstotliwością określoną
w rozdziale 7.
§ 2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, należy realizować poprzez:
1. zbiórkę w przeznaczonych do tego celu w pojemnikach lub w workach następujących frakcji odpadów:
1) papier;
2) bioodpady;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) szkło;
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2. zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe;
6) zużyte opony;
7) odpady niebezpieczne;
8) 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;
9) tekstylia i odzież;
10) świetlówki i żarówki.
3. Ustala się, że bioodpady odbierane w miejscu wytworzenia odpadu przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, będą zbierane
i odbierane z pojemnika o pojemności nie większej niż 240 l.
4. Ustala się, że bioodpady odbierane w miejscu wytworzenia odpadu przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, korzystających
z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za kompostowanie
bioodpadów, odpady te będą zbierane i odbierane z pojemnika o pojemności nie większej niż 120 l.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 3. Do wyznaczonych punktów zbiórki, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
i Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości dostarczają
wysegregowane odpady komunalne we własnym zakresie na własny koszt.
§ 4. W stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane są odpady
komunalne, wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, wymienione w § 2 ust. 1 i 2.
§ 5. W Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane są odpady
komunalne, wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, wymienione w § 2 ust. 1 i 2 za wyjątkiem
bioodpadów.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 6. 1. Ustala się, że uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, z części nieruchomości
służących do użytku publicznego powinno nastąpić w sposób niepowodujący trudności korzystania.
2. Wymóg określony w ust. 1, należy realizować poprzez odgarnięcie i spryzmowanie błota, śniegu i lodu,
w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
Rozdział 4.
Wymagania dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi.
§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w sposób umożliwiający
odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenia ich w zbiornikach
bezodpływowych, których opróżnianie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub
cieków i zbiorników wodnych.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami powinny odbywać się w sposób niepowodujący
zanieczyszczenia wód oraz gleby, a powstałe odpady powinny zostać zebrane i odebrane przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
Rozdział 5.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 8. 1. Rodzaje pojemników:
1) Pojemniki – dwu lub czterokołowe do zbierania odpadów komunalnych zgodne z normą PN-EN 840;
2) Kontenery – obsługiwane przy użyciu specjalistycznych pojazdów typu bramowiec i/lub hakowiec;
3) pojemniki podziemne – obsługiwane przy użyciu urządzeń HDS;
4) pojemniki półpodziemne – obsługiwane przy użyciu urządzeń HDS;
5) pojemniki siatkowe – typu „dzwon”;
6) kosze uliczne – pojemniki lub worki rozmieszczone na terenach służących do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych.
2. Rodzaje worków:
1) worki foliowe HDPE lub LDPE;
2) worki BIG-BAG – worek wykonany z polipropylenu przeznaczony do gromadzenia odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.
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§ 9. Pojemniki na odpady komunalne powinny być znormalizowane, szczelne i posiadać otwory wsypowe.
§ 10. 1. Minimalna pojemność pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych w jaką
wyposażone powinny być nieruchomości, tereny przeznaczone do użytku publicznego oraz na drogi publiczne:
1) worki – 60 litrów;
2) pojemniki stanowiące wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów – 120 litrów;
3) pojemniki lub worki rozmieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych – 30 litrów.
2. Pojemniki i worki powinny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:
1) niebieski – oznaczony napisem „PAPIER”;
2) żółty – oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
3) zielony – oznaczony napisem „SZKŁO”;
4) brązowy – oznaczony napisem „BIO”;
5) czarny lub srebrny (metalowy) – oznaczany napisem „NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY
KOMUNALNE”.
3. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w minimum po jednym pojemniku lub worku na odpady
komunalne wymienione w ust. 2.
4. Pojemniki lub worki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych
powinny być rozmieszczone, nie rzadziej niż w odległości jednego kilometra od siebie oraz w sąsiedztwie
przystanków komunikacyjnych, placów zabaw i parkingów.
5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie:
1) sanitarnym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję co najmniej raz na rok
2) technicznym poprzez bieżące naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników
3) porządkowym poprzez niedopuszczanie do wydostania się odpadów oraz zabezpieczenia przed dostępem
owadów, gryzoni i innych zwierząt.
6. Ustawienie pojemników lub worków w sposób zapewniający możliwość korzystania z nich bez
przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników lub osób trzecich.
7. Ustawienie pojemników lub worków w sposób nieutrudniający korzystania z terenów przyległych do
miejsca gromadzenia odpadów.
8. Użytkowanie pojemników lub worków w sposób niepowodujący uszkodzeń, które będą prowadzić do
utrudnień w korzystaniu z nich, a także ich obsłudze.
§ 11. Pojemniki lub worki powinny być usytuowane:
1) w granicach własnej nieruchomości bądź na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej
właścicielem, zapewniając bezpośredni dostęp i techniczne możliwości ich obsługi;
2) w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
Rozdział 6.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 12. 1. Organizacja miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinna zapewnić łatwy dostęp dla
użytkowników oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady.
2. Wyposażenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w liczbę pojemników lub worków i ich
pojemność niezbędną do pomieszczenia w nich, wszystkich wytwarzanych przez użytkowników tego miejsca
odpadów, aby nie dochodziło do przepełnień w workach czy pojemnikach.
3. Utrzymanie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–5–

Poz. 4123

1) sanitarnym poprzez bieżące oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów
komunalnych i umieszczanie ich w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości
lub samodzielne dostarczanie do PSZOK
2) porządkowym poprzez zabezpieczanie pojemników lub worków na odpady komunalne przed działaniem
czynników zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz
poza miejsce przeznaczone do ich gromadzenia.
Rozdział 7.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, co najmniej 2 razy w tygodniu,
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co najmniej
1 raz na 2 tygodnie,
2) odpady zbierane selektywnie frakcji papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło:
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, co najmniej 1 raz w tygodniu,
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co najmniej
1 raz w miesiącu;
3) bioodpady:
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;
b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, co najmniej 1 raz w tygodniu,
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co najmniej
1 raz na dwa tygodnie;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe należy usuwać z miejsc gromadzenia co najmniej raz w roku;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usuwać z miejsc gromadzenia zgodnie z harmonogramem,
nie rzadziej niż raz w roku;
6) przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach;
7) zużyte baterie należy wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach
użyteczności publicznej;
8) pozostałe wysegregowane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 i 2 należy pozbywać się według
potrzeb do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz za wyjątkiem
bioodpadów do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminach
i godzinach pracy tych punktów.
9) Pojemniki lub worki rozmieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych powinny być opróżniane, co najmniej 1 raz w tygodniu.
2. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób
zapewniający zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
3. Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach powinno odbywać w sposób
niepowodujący ich przepełnianie.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zorganizowania miejsca usytuowania pojemników lub
worków w sposób ułatwiający dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady.
§ 14. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych co najmniej raz na pół roku w sposób
niepowodujący przepełnienie zbiornika przeznaczonego na ich gromadzenie.
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Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. 1. Cele szczegółowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje się zgodnie
z Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Województwa Śląskiego.
2. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, które jest działaniem stojącym najwyżej w hierarchii
sposobów postępowania z odpadami zaleca się:
1) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku;
2) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania poprzez odnowę, naprawę, bądź
przekazanie innym osobom lub instytucjom do dalszego użytkowania sprawnych, lecz zbytecznych
przedmiotów.
3. Wytwórcy odpadów komunalnych, obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców
i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania należytej opieki,
w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do bezzwłocznego usuwania, z terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe.
3. Odchody zwierząt należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach,
a w przypadku ich braku, w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Rozdział 10.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze miasta Zabrze, zabrania się
utrzymywania zwierząt gospodarskich w nieruchomościach położonych w promieniu 50 m i bliżej od
budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji, szkół i placówek w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, kościołów.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
następującymi warunkami:
1) zwierzęta gospodarskie na terenie nieruchomości należy utrzymywać w miejscach wygrodzonych,
2) spełniania wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych
odrębnymi przepisami;
3) minimalna odległość ula zajętego przez pszczoły, mierzona w linii prostej od drogi, chodnika, ścieżki lub
działki użytkowanych publicznie oraz od najbliższego budynku mieszkalnego, winna wynosić 20 metrów,
a od granicy działki sąsiedniej 8 metrów,
4) przeprowadzanie zwierząt gospodarskich przez drogi publiczne winno odbywać się w sposób
niestwarzający uciążliwości oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;
3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich, powinno być prowadzone zgodnie z warunkami zoohigienicznymi,
które zobowiązują hodowcę zwierząt do zapewnienia częstotliwości czynności porządkowych
niepowodujących zalegania nieczystości stałych i płynnych.
Rozdział 11.
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane budynkami wielolokalowymi;
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2) z budynkami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa i/lub przechowywania
produktów rolno-spożywczych.
2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym: od poniedziałku jedenastego tygodnia roku, do piątku piętnastego tygodnia roku;
2) w terminie jesiennym: od poniedziałku trzydziestego ósmego tygodnia roku do piątku czterdziestego
drugiego tygodnia roku.

