UCHWAŁA NR XXIX/225/2020
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm), art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
zgodnie z Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska Będzina
uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BĘDZINA
Rozdział 1.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Będzina.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez:
a) gromadzenie odpadów komunalnych jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, pojemnikach
i workach, w taki sposób aby nie dochodziło do mieszania się odpadów;
b) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza miejsce ich
gromadzenia;
c) oczyszczania miejsc gromadzenia odpadów poprzez ich mycie i dezynfekcję co najmniej raz w roku;
2) utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
a) poddawanie pojemników na odpady komunalne myciu i dezynfekcji co najmniej dwa razy do roku;
b) poddawanie pojemników na odpady komunalne konserwacji w celu utrzymania ich w odpowiednim
stanie technicznym;
c) gromadzenie odpadów komunalnych w sposób niepowodujący przepełnienia pojemnika;
3) dostosowania liczby pojemników lub worków na odpady komunalne do ilości wytwarzanych odpadów
biorąc pod uwagę rodzaj pojemników lub worków określony w § 5 oraz pojemność pojemników lub
worków określoną w § 6.
2. Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
obejmuje następujące frakcje:
1. papier;
2. metale;
3. tworzywa sztuczne;
4. szkło;
5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
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6. bioodpady;
7. meble i inne odpady wielkogabarytowe.
3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości obejmuje także
następujące frakcje odpadów:
1) odpady niebezpieczne;
2) przeterminowane leki i chemikalia;
3) 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;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) zużyte opony;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe;
8) odpady tekstyliów i odzieży.
4. Frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. 2 oraz odpady niesegregowane (zmieszane)
odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
5. Wszystkie frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. 2 i 3 mogą zostać bezpłatnie oddane
przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 3. Spoczywający na właścicielach nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany
poprzez uprzątnięcie i odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce, w którym nie będą
powodować zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów i nie będą utrudniać spływu wody do kanalizacji
deszczowej lub poprzez ich uprzątnięcie i gromadzenie w pojemnikach lub workach na odpady, z zachowaniem
postanowień § 5.
§ 4. 1.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne, jeżeli powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Powstające ścieki
nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych.
2. Dopuszcza się naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, o ile czynności te
nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby.
3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi nie mogą
odbywać się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, za wyjątkiem napraw spowodowanych awarią
pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1.
Określa się rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych na odpady
komunalne zbierane selektywnie:
1) pojemniki;
2) worki z tworzywa sztucznego;
3) kontenery;
4) kosze uliczne;
5) big-bagi;
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6) prasokontenery.
2. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne oraz powinny
odpowiadać polskim normom PN-EN 840-1, PN-EN 840-2.
§ 6. 1.
Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) pojemniki – 120 litrów;
2) worki z tworzywa sztucznego - 120 litrów;
3) kontenery – 3000 litrów;
4) big-bagi – 500 litrów;
5) prasokontenery – 5000 litrów.
2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) pojemniki – 120 litrów;
2) worki z tworzywa sztucznego - 120 litrów;
3) kontenery – 3000 litrów;
4) big-bagi – 500 litrów;
5) prasokontenery – 5000 litrów.
3. Ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
1) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia (studenta) i zatrudnionego pracownika,
lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na każdą szkołę;
2) dla żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i zatrudnionego
pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na każdy obiekt;
3) dla lokali handlowych i handlowo usługowych– nie mniej niż 50 l na każde 10 m² powierzchni handlowej,
lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na lokal;
4) dla sklepów wielkopowierzchniowych – nie mniej niż 50 l na każde 10 m² powierzchni handlowej, lecz co
najmniej 1 pojemnik 1100 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem (handel uliczny i obwoźny) – nie mniej niż 50 l na każdego
zatrudnionego pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na każdy punkt. 6) dla placów
targowych – nie mniej niż 1 l na 1 m² powierzchni placu, lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na
każdy plac targowy;
7) dla lokali i punktów gastronomicznych – nie mniej niż 20 l na każdego zatrudnionego pracownika, lecz co
najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na każdy lokal lub punkt;
8) dla
zakładów
rzemieślniczych,
usługowych,
produkcyjnych
i magazynowych,
gabinetów
stomatologicznych i lekarskich, przychodni i ośrodków zdrowia, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – 10 l na każdego zatrudnionego pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na
zakład;
9) dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów świadczących usługi noclegowe – nie mniej niż 20 l na łóżko,
lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek 1100 l na każdy obiekt;
10) dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – nie mniej niż 20 l na każdą działkę, lecz co najmniej 1 pojemnik
lub worek 120 l na każdy ogród działkowy;
11) dla cmentarzy – nie mniej niż 1 l na jedno miejsce pochówku, lecz co najmniej 1 pojemnik lub worek
1100 l na każdy cmentarz;
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12) dla budynków użyteczności publicznej, niewymienionych powyżej – 20 l na każdego pracownika, lecz co
najmniej 1 pojemnik lub worek 120 l na każdy budynek;
13) pozostałe nieruchomości niezamieszkałe minimum 120 l – na każdą nieruchomość.
4. Ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania selektywnego
odpadów komunalnych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne:
1) pojemniki – 120 litrów;
2) kontenery – 3000 litrów;
3) worki z tworzywa sztucznego - 120 litrów;
4) big-bagi – 500 litrów;
5) prasokontenery – 5000 litrów.
5. Ustala się minimalne pojemności koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania w sposób selektywny
i nieselektywny odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych: 20 l.
§ 7. 1.
Pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach
łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne
poprzez umieszczenie ich w miejscach, do których użytkownicy jak i uprawniony do odbioru odpadów
przedsiębiorca będzie miał swobodny dojazd i dostęp umożliwiający gromadzenie i odbiór odpadów w sposób
umożliwiający sprawne i bezpieczne ich opróżnienie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego i drogi publiczne należy wyposażyć w kosze uliczne do
gromadzenia odpadów umiejscowione w odległości nie mniejszej niż 150 m w linii prostej względem siebie.
3. Na przystankach komunikacji kosze do gromadzenia odpadów należy lokalizować w pobliżu wiaty
przystankowej, a jeśli jej nie ma, to w pobliżu oznaczenia przystanku.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) odpady niesegregowane (zmieszane ) - raz na dwa tygodnie,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe – raz na miesiąc,
c) bioodpady – w okresie listopad - marzec raz na dwa tygodnie, w okresie kwiecień – październik raz
w tygodniu,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na kwartał,
e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - raz w roku.
2) z budynków wielolokalowych:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) – 3 razy w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe – raz w tygodniu
c) bioodpady – w okresie listopad - marzec raz na dwa tygodnie, w okresie kwiecień - październik raz
w tygodniu,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz na tydzień,
e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - raz w roku.
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3) z nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na miesiąc,
b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - raz na miesiąc,
c) bioodpady: raz na miesiąc,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w roku,
e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - raz w roku.
4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz koszy ulicznych - raz w tygodniu.
§ 9. 1.
Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) w zakresie frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 2 poprzez ich
przekazywanie uprawnionemu do odbioru przedsiębiorcy, w terminach określonych harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych lub poprzez dostarczanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych,
2) w zakresie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez ich przekazywanie
uprawnionemu do odbioru przedsiębiorcy, w terminach określonych harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych,
3) w zakresie frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 3 poprzez dostarczanie ich do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a także poprzez dostarczanie odpadów do punktów
skupu lub zbiórki zorganizowanych przez uprawnione podmioty, w tym:

᠆ w zakresie frakcji przeterminowanych leków poprzez dostarczenie ich do oznakowanych pojemników
znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie Miasta Będzina,

᠆ w zakresie frakcji zużytych baterii i akumulatorów poprzez dostarczanie ich do

pojemników
znajdujących się w wyznaczonych punktach serwisowych, placówkach oświatowych, jednostkach
administracji samorządowej, punktach sprzedaży telefonii komórkowej, sklepach, stacjach benzynowych
i innych wyznaczonych punktach,

᠆ w zakresie frakcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie do punktu
sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu,

᠆ w zakresie frakcji zużytych opon poprzez dostarczenie do punktów serwisowych.
2. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach bioodpadów powstających
na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i określa się wymagania
dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
na następujących zasadach:
1) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi
w kompostownikach umożliwiających dostęp powietrza do warstw kompostu,

się

wyłącznie

2) kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub pryzmach,
3) właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, zwalnia się w całości
z obowiązku z posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.
§ 10. 1.
Właściciele nieruchomości odprowadzający nieczystości ciekłe do zbiorników
bezodpływowych mają obowiązek opróżniania zbiorników nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w przypadku zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na 6 miesięcy.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. 1.
Cele szczegółowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje się zgodnie
z Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Województwa Śląskiego.
2. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów zaleca się:
1) powstające w zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności
wykorzystać przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach;
2) wykorzystywać produkty wytwarzane z materiałów odpadowych oraz stosować produkty bez opakowań
lub z opakowaniami wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości
odpadów;
3) ponowne wykorzystanie, naprawę lub odnowę produktów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) sprawowania opieki nad tymi zwierzętami poprzez niepozostawianie zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę
nie znajduje się w miejscu uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się,
2) wyprowadzania zwierząt w miejscach publicznych na smyczy lub uwięzi, a w przypadku psów rasy
uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu w nałożonym kagańcu, za wyjątkiem
zwierząt, które ze względu na uwarunkowania behawioralne, stan zdrowia, wiek, rasę lub cechy
anatomiczne nie stwarzają zagrożenia,
3) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego
użytku, z wyjątkiem osób niewidomych korzystających z asysty psa przewodnika.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 13. 1.
Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenach ogrodzonych uniemożliwiających
samowolne przedostanie się zwierząt na drogi publiczne i tereny użytku publicznego;
2) nie dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
chyba że utrzymywanie tych zwierząt na tych obszarach związane jest z realizacją zadań służących
ochronie przyrody.
2. Nie dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1.
Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi,
nieruchomości zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, budynkami użyteczności
publicznej oraz gospodarstwa rolne.
2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy do roku w okresach:
1) wiosennym – od 1 marca do 30 kwietnia, oraz
2) jesiennym – od 1 września do 31 października.
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Rozdział 9.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 16. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Będzina.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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