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51. chlllanlm okresla snicgółowc mady ulrzymama

num

*al

Wymngillin w zakresie utrzymaniu uzyskam
51.
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porządku nswmmc
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Missa Eędl'ma

u. lercnie nieruchomnści

]mrzqdku

Wlaśclclelc nleruchnmnćci mlmwlyunl są dn

paludkowym mlelsc gnxnaclmm Odpadów panna:
n)gromadzclllt odpadów knmunal ch ycdylllc u wymacm ych dn Ingo celu mlqsmdl, pn|emmkach
|wmkac1l,wlaklspn<óh aby nik- dachndma do mic inni:: cię ndpadń

]) ulrzlmalllzl

w

odpowlcdlllm slam: sanllamylll

i
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„n;

odpadów pom mlcjecc ich

glomadlcllla'

:) Oczyszczanla mms: gynmadzellla odpadów „nuna ich „nas . dezynfekcję co nx'lmnlej mz w mk".
huqumnnin pojemlllkńw przeznaczany n dn mamma odpadów komunalnych wodpnwlednim name
salllmnlylm pmzqdknwylll llechnicmym mpńcr
a) poddawamc mlcmni

'w na odpady komunalne myclu i dezynfekuji

l:)pnddawxnic pajcmnlkm» na odpady komunalne konserwxlql

sumę chllllcm) m.

:) gmnlsdzcnic

mum»

knmunulnych

w

„: najmniq dwa my do roku,

celu ulrzymallla

ul. wodpumenmm

aposob ni=pbwndujzgcy plz=p=lni=nia pujemlllka;

w

3) dnslosnwnllln Iltzby nmmnnlknw lub worków „» odpady knmunnlnc do Maści nylwmunycn «upałów
hmmc pod uwagę radza) pojemników lub worków nkmślnny wę Sam pnjcmność pulclnnlkńw lub
nurków Określana »» $ (›
z Ubuwlqlek selektywnegn zhleramn
obejmuje następujące haku:
l

lndbicraniu

odpadów komunalnych na wmnie nlcmcllomoścl

papleh
memle:

1

lworzywa

mmm

Ą szklo»
5.
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ndpndy omkrlwanmwc wlclomalcl Mowa,

ammaanu-nonnumu „mamu mmm

Slmml

o. bioodpadył
7.

meble inne odpady wielkognbarywwe.
r

3. Obowiązek seleklywnegu zbierania odpadow kornnnnlnyeh na terenie nieruuhwmuści obejmuje rnkze
nanepnjace Emkcje odpadów

]) odpady niebezpieczne,
2) przcmrminowan: leki

I

chmikali

3)ndpady niekwalińkującc się do odpadów medycznych powstalych wgnspodarsiwre domowym wwymku
pnyjmownnia produklów leczniczych » ionnie inlekcji i prowadzenia moniroringn poziomu snbrlaneii we
krwi. w szczególności igiel i strzykawek,
A)

zuzyrc bnierie i nknnlnlniory,

;) mzyiy
6)

myte

sprz/,»:

elek-rymy ieiekrroniczny,

opany:

7) odpady bndnwlnne

|

rnzbidrkowe:

x) odpady ielrsryliriw | odziezy

Fiakcj: odpadów komunalnych wymienione wś zmzornz odpady mcsegreguwane (zmiesznne)
odbierane są od wias'ereielr nieruchomości zgodnie hamlenogmmem odbioiu odpadow koinnnnlnyeh
4

:

2 MSI. z U mogą wstać bezplarnie nddnne
wlascicieli
nienrehnrnośei
do
Punktu
Zbiórki
Selektywne]
odpadow
Komunalnych.
przez
5

Wszysrkre

51.

frame odpadow komunalnych wymienione wg

Spoczywayący

unieczyszczeń

7 cv,—ści

np Maściciciach niemahomuści ubuwiąz=k nprzainieeia Mou, śniegu, lodu linnych
nieruchomuści służących do nzyurn publicznego powinien być realizowany

poprzez uprząmi ie l ndgamlęclc biora, śniegu, lodu mych unieszysmml'l w miejsc:. w kroiyrn nie beda
pnwndowac' zakideeri w mchu pieszym lub pojazdów i nie będą ulrudnlać spływu wody do kanalizacji
dazcmwej lub poprzez Ich uplząmięciei gnmndlcni: w poiernnllranh lnb workach na odpady, z zachowaniem

posranowieii

5 5.

nie moga być odprowadzane do kanalizacji

dermwej,

zi=m| lnb eielrriw

|

zbmmików wodnych.

2 Dopusuza ere naprawy pojazdow samochndnwych poza warsziainrnr nnprnwczyrnl. o ile czynnuści le
nie powodują znnieezysazzenia wód oraz gleby.

:. Myere . naprnwy pojazdów samochodowych pom myjnrarni i walszln'ami naprnwezymi nie mogą
odbywać ne na rerenneh przeznaczonych do uzydru publicznego, za wyyaikiern napraw spowodownnynh awarią
pojazdu uni=muzlwviajch knniynuownnle jazdy.
Radujei minimnln.

kundli-l :.

pujemnuść pojemników lub wnrków przemnznnyeh do xhleranin odpadów
ierenie
nieruńamnśrL w iyin n. ierenacb przeznaczonych do nzynrn publicznzgn nrnz
komunalnych nl
na droga.-h publi-mych, warunki rnznrizrmania łych pnjmnikńw [worków oni nir—zyrnanin
pojemnikdwwndpowiedninr run xl irnrnyrn, pnmdkawyin i technimryrn
Określa sie rodzaje pojemników lub wnrkdw przmaczonych do zbieranin nicsegvcgowanych
55. I.
(mieszanych) odpadów komunalnych oraz rodzaye pojemnikow lub warkńw przeznauonych na odpady
komunalne zbierane seleldywnlel)

pojemniki .

2) warki zmorzywn ezrnzznego,
3) konlenery,
4) kosze ulicmc;
5)

hl

big-bagi

nrnsmogectmabw-BomłcclźmAD-a! vehmlony

SirunuŻ

5) plnsnkomenel'y

:

Pojemnlkl lub warkl do zhlemnm odpadów komunalnych powlnny być Summe omz powinny
udpowladnc polsku" llnrmnm PN-EN XMM PN-EN SAO-1
llsmla sl; llauępuyącc mlmmnlnc pojcmnuśd pojcmnlków lub worków przcmacwnych
56. l
lblclnlna nlesegmgmhanycll (uniesunych) odpadów komunnlnych m lvl'vme nizruchnmoścl zamieszka "h
!) polemmkl * 120
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warki z tworzy wa sznicLllego ,
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Imńw:

3) kontenery , 3000 Umów.
4) hlgrhxgl

,
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sl prmokanlcncr)

5000 lilmw.

z UW;. w nmlepnjące mimmalne pojemnaścl pojemnlków lub wnlków przeznaczonych do selektywnego
7hlcnms ndpnuow Kumunulnych na «creme nlemchamoścl zaml zkalych-

hpmmlnlkl
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3) kontenery
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›Aucmcgo . lzll litrów.
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mnie
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punkluw llalldlnwych pnzn lnknlcm (handel nl' my iobwuzny)
nicmmcj nlz 50I nn kazdego
lub worek IZOI na kazdy punkt 5) dla placów
mlrudniunegn pmnwmkz lecz na m_lmnlcj lpojem
lavgouych me mma, mz l l nn l m1 pnwlmchm placu, lecz cu llajmmej l plucmnlk lnh worek lza na
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lecz cu n.tjmlllej

I

innych obieku'm śwlańczących uslugl noclegowe
pomnnik lub Walek 1100 | na kazdy nblekt:
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IZ) dla budynkow uzyieeziioeei publicznej. niewymienionyoh powyzej
uajmmej 1 pojemnik lub worek 120 na kazdy budynek.
1

13) pnzasmł: nieruchomości niewmieszkale minimum 120

, zo

|

na kazdego

pruowmka, 1ecz co

le na kazda nieruchmość.

: udala się minimalne pojemności pojemnikow lub worków przezimozonych do zbierania solekiywnego
odpadów komunalnych mi nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkancy upowsaaja odpady
komunalne
1)

pojemniki

z) konrenery

,

IZO

liirow;

, 3000 liuow;

3) worki z iworzywu sztucmcgo

, san liuow;
praaokonienery , sooo I'llrów

-

120 liirow,

a) bigrbagl
5)

5. Uslala sie minimalne pojemności kosvy nlicalych przemaezonyeb do zbierania wspoaob seleklywny
inieselekiywny odpadow knmunalnych na len-nach przemaozrmyeh do uzylku publlcznega oraz na drogach
publicznych 201.

Fujcmniki iworki snizace do zbierania odpadów komunalnych nalezy uslawic' wmlejscach
57.1.
lalwo dosiepnyeh zarowno dla ich uzylkownikdw jak i la pmdsxębiowy odbiudjąaegu odpady komunalne
poprzez umieszezenie icn wmiejscach, do klorych uzyikownicy jak iuprawniony do odbioru odpadów
przedsiebioica bedzie mial swobodny dojud i doslep umozliwiający gromadzenie i odbiór odpadow w sposob
umozliwiajacy sprawne i bezpieczne ich opm'mieme zgodme z harmonogramem odbioru odpadow
z, Tereny przeznaczone do uzyrkn publicmego idmgi publiczne nalezy wyposazyc wkoazc uliczne do
gnmadzemx odpadow umiejscowione w odiegiorści nie mniepmj niz 150 m w linii ptasiej" wzgledem riebicv

3.Na przysiarikaeh komunikacji kosze do gromadzenia odpadów nalezy lokalizowae' wpobllzu wiuiy
przy srankowej, a jeśli jej nie ma ln w poblizu omaclcnin przysuuku.
Czeaioiliwuse'

Rozdzial 4,
apoanby puzbyvunh nie odpadow komun-inych i nieezyewiei eieklyeu z ierenu
nizruchnmm'ni oraz mnnńw przeznaczonych do uzytku publicznego
i

są

dsiala sie nasiepująea ezes-oiliwoe'e pozbywania sie odpadów komunalnych zieieiiu nieruchomośc.
oraz z ierenow przeznaczonych do uzyiku piibheznegoi
1) z
&)

budynkow miesdralnyehjednorodzinnyen:
odpady nieiegregowane (zmieszane ) _ raz na dwa iygodnie

olodpady zbierane selekrywnie

papier, szklo meiale, rworzywo snuczne,
Wielomaieriaione _ raz na miesiae,

cl hioodpady
w

tygodniu.

d) meble

el

i

›

w

okresie linopad . marzec raz na dwa iygodnie,

w

odpady opakowaniowe

okresie kwiecien

, pażdziernik raz

, raz na kwanal,

inne odpady Wielkogibalyluw:

omenda odpady zbierane aelekiywnie › raz

w mku.

2) z budynków wielolokolowych.
al odpady niaegregowane (zmieszane)

b)odpady zbieiarie seloklywnie
wielomarerialowe

c)bioodpody
w iygodrii-u
d) meble

:]

[d

i

,

w

,

,

3

razy w rygodniii

papier. szklo, merale, rwoi-zywa szniczne odpady opakowaniowe
raz w iygodniu

oknie

rinopad , inaizee raz na dwa tygodnie,

wokmie kwieciu'i , pazdziernik raz

inne odpady Wielkogabaryrowe . m7 na lydzieii,

„ozon—ale

odpady zbierane se1ekiywnie , raz w roku
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SlmnlA

3) z nlenlcllomnscl. na których
a) ndpndy mesegmgowanc

nlcmmlcukują mleszkm'lcy. a powslmą ndpndy komunalne

mnlcsmncl - raz na mi:..ąc,

h)pdpudy zhlcranc .clck.ywnrc prxpwr, .zklo, melalez
wlclmllnlenalnuc , raz po mmm,

mi

c) blnodpady
d) mcbh:

.

no

uh

Określa

!)

odpady

mpakawalllnu:

.. roku,

zbleranrselektywme , ra7w reku

4) z I:l'vnóu przeznaczonych do użytku publicmcgo oraz ko>zy ul.:zn,
lllcruchnmlvśu

snuczno,

nucmo.

...no udpady wlelkogabarymuc , m)

6) p../_ounle odpudy

.wcrzywn

slę

następujace

mosob)

pozbywaniu

>i;

h - raz w tygodniu.
odpadów

kumunalnych

nercnu

.

ukr.—ola [raka]. odpadu». komunalnych z...cronych sclcklywnlc, .. klórych mowa w
z ..sl : pupl'zez .ch
przekazywanm unmunlunumu dd odb.or.. przedslębmrcy, .. (cl-minuh ukrcśhmydl hannunugramcm
odmoru odpadów komunalnych lub pnprml dnslmunle lch do Punklu Selcklywncgn Zbierania Odpadów
K.....nndlnych,

..

2)w mkrum:

mesegrcgowanych (7mlcszallych) odpadów knmllnalnych papmz .cl. prz/.»kazywonlo
upruwnluncmu do ndbleru przedslęhlllrcy, wlemllnacll ukleślmnych harmonogramem odbioru odpnrldw
komunalnych,

3)

„km.: rrnkcj. ndpadńw komunalnych.. k.drycl. mowa .. 52 ..:. : panna dosurczanm ich do Pullknl
Solomyuncgo wer...... ndpndr'... Kamurlalnych, alnkm poprzcz dosmrczamc odpadów du punklow
skupu lul. [punk. wrgulllmwanycll pr7c7 upraw
ue padl-mury, w rym:

..

r..

zokrmc lrakcl. przc.orro.now..n.ch lckow puprwz .lcs.nrczc...c .ch do oznakowanych porcmnlkow
'indjdujqcych nę .. nyznoozonyoh .xplzkuch na lerenle Mlasla Będzllla.

-..

zukksle lrnkci 7u/ylych hp.crn .oku.n..lardro.,. poprz.—7 dpsurczam ich do ~pnjemlllkaw
znajdulących kip wwyznacznnych pnllklull scmlsowych, placówkach uśwlawwych. .cdnonkucn
adllllmslracll Samel-Lądowe], nunldacl. sprzedazy leleruni. komórkowej, sklcpach slaqlach benzynowych
. .nnych
wyl. czonych punklach.

w

zakresle „akc.. „››.cgo :pnęm clckrryczncgo .olcklrpnu/nego poprzez prz=kaznn|e do punktu
splmdaiy prl) zakupie nawega sprz.;n.

'w ukr.:slc

frakcjl zuzyrycl. opon

popr/ci doslarmnie do punktów scrwlsnwychz

z Duvnucm s.ę zblela
lgmmadwnle wprzydemawych knmpmmwllikach hioodpadow pow....ącycr.
na terenie nieruchomnścl zabudowanych budynkami m.csmlnym. jednnmdzlnnymi .okrcsln się wymagana
dotyczące kampmmmanla b.oodpnddw ~mnuwlących odpady komunalne .. knmposlowmkach przydomnwych
na następujących launch.

Uknlupnsmwxnic
bioudpadn'w
komunalnc
stanowiacych
odpady
prowadzl
w kpmpomwmkuch .lmozllwlaiących dmlęp powiem do wars... kompos...

:) kmnpnslmmmd

nę

wyłączme

blnmdpadńw slanuwlquych odpady komunalnc ...o prowadz. >i; w doluoh lub plyzmach.

slnlneclcwl. nlsruchomoścl wbudowanych budyllknrlll micvkalnyml |cdrlorudnl1nyml,

kumpaslujqcych
blondpady sldllnwlqce odpad. komunulne wknlupmsmwnikach pr' domowym. zwalnla s.; wcnlaścl
z nhowląwku po 'ddanla pajcmmka luh worka nu biuodpadyz

,

Wlasc.ciolc
uleruchnmnścl
gm.
udpmwadzzjnq
.: do zl..o..nkd..~
nlcczyslo
bezodpływowych mają obowl ~k Oplumldnla zblmnlków n..- dopuuuająl: dd pimpclnlcnla slę 7biornlka,
gwamnluląa Mchownnle wysmśc porządku na nleruchcmu:
l

: wl c.c.clc p.oruclunm.
d.» pozbywunio s.; meczysmści
znbowlązanl
mcruchumuścl w prz. padku zbiomi dw bezndplywnwych cu ndjmnlej raz na 5 mleslęcy

..

u
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..cnuulony

oloklych
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Rozdzial 5,
Inne wymagnni

nyni aiasr z wajrwódlklegn piann gospodarki odpadami

gu.

|

:, w

celu zapobiegania powanwaniii odpadow zaiooa s

Cel: szczegółowe wzakresie gospodarowan a odpadami komunainymi reahzuie aię zgudme

z piaoom Gospodarowania Odpadami Komunxlnymi Wojewodnwa Slaskiego,
.

wzabuduwie jednumdzinncj odpady niagayaaa bindegradaqi wpierwszay kolejności
wyhorzysiao'przez mieszkańców we wlasnym zakresie np popmez kampeslowznie wprzydornowyob
kumpeslownikuh,

l));nws'zjące

ziwykoizysiywao produkiy wyiwarzanc zmaioriaiow odpadowych oraz srosowao produkiy baz opakowań
hib zopakouamiaini wielokroniego uzyrku iiakicii, kiore powoduja powsrawanio mniejszych iiosoi
odpadow,
3) ponowna wykoizysiania. naprawę |ub adnnwę produkrow

Rozdzia)

6.

Ohm zk nadia urrzymuiaoyoh zwierzęl: dnmnwc, maiaryah na polu nchmnę przed ugrnnniem inh
aria wok dla ludzi oraz przad zaniaazyrzrzaniam smndw przezniimoych do wspólnego użylku
@

124

Osoby uiizyniujacc zw mncm domowe zobowiazano sa do

i) sprawowania opieki nad iymi zwierzętami poorzaz niaoomsiawiania zwierzar bez dozoru, jelEh mirrzo
nie majduje się w miejscu nnicmnzliwinjącym samodziaina wydosiania się,

:)

wyprowadzania zwierzar wmiqscach pubiiozriyoh na smyczy lub uwlvll, aw przypadku psow msy
umawancj za agasywna lub w inny sposob zagrazamcyob macmiu w naiozonym kagnńcu, za wyyaririani
zwmizar, kiorn z: wzizipdu na uwarunkowania behawioralna, sinn zdrowia wink, rasę |ub oaohy
anaiomiazns nie stwarzają mgmzenia,

3) usuwania zanieczyszcmń spowodowanych pizaz le zwmizęia w miayscacn plmmncmnych do wspdinago
u?ylklg 7 wyjątkiem osob nimidnmych korzyslnjących z asysry psa prawndmka,

Rozdzial

7

Wymagania m'lnaśnie nmymywa a zwiorziii goapodarakiah na łuci-inch wyhcmnych z produkcji
ni. w lym ram zakaz ich nii-zyniyminiii na nknślnnynh obszar-ab lub w poszazagoinyoh
n ruchnmnścilch
Dopuszcza się uirzymywanic › crzui gospodarskich na lcrenuh wyioozonyon zproiiuiroii
śm.]
ioiniozaj pod warunkiem prwswzegzmia następujących zasad
!] ouzymywanio zwierzai w pomicczcuniach umknięlych lub na izronaah ngmdzonych uniemożliwiających
samowolne pwedosusnic się zwierza: na drogi publiczne i lenny użylku puaiioznogo;

1) nie dopuszcza się uirzyinywania :» *orzai gospodarskich na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
chyba z: urrzymywunia iyob zwierząt na tych obszarach związane yosi z raaiizaqa zadan aluzących
oobronia przyrody,
1. Nie dopuszcza się uirzyinywania zwiarzoi gospodarshicb w budynkach wioiorodzinnyoh,

llnudzialx.

Obxury podugaiaoo obo

ukawcj denlynq'i nru aminy jcj przeprowadzania

oboiiiaerowąi demyzacji podiagaya obszary zabudowane budynkami wisioiokuiowyini
gu. !,
nieruchomości zabudowano budynkami produkcyjnym, handlowymi, usiugowyini, budynkaim uzylecznusci
pnbiiaznq oraz gospodaisiwa mlnc,
2. Derarymcję pizaprowadza się dwa razy do mku w okresach:
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marca do 30 kwisinia, oraz

września do JI pazdziarnika
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Wykonam uchwaly powinna się Prc7ydcnlowi Miasta Bęazma

515,7, dnicm qsua wzycle nmlqszcj uchwały traci moc uchwała Nr XXII/1720016 Rady Mlejskxq
Będzina ldma vs wwa 2016 mku wsprawie przyjęcia chmammu ulrzymama czystośm ipnnądku na
(creme miasta 39.17th
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wzyci: po uplywle Mdm od dnia jej oglouenia
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