
 

 

UCHWAŁA NR XXII/159/2020 

RADY GMINY ISTEBNA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Cieszynie. 

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/59/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Istebna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 poz. 3990). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Legierski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2020 r.

Poz. 5363



Załącznik do uchwały Nr XXII/159/2020 

Rady Gminy Istebna 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Istebna 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Istebna. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego 

§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1. Prowadzenie selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe  wielomateriałowe, 

6) popioły paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych 

7) bioodpady, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) przeterminowane leki i chemikalia, 

13) odpady niebezpieczne, 

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

15) odpadów tekstyliów i odzieży, 

16) 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 igieł i strzykawek. 

2. Prowadzenia zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po 

wyselekcjonowaniu odpadów wymienionych w pkt. 1 

3. Przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów do podmiotów uprawnionych w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym 

właścicielom nieruchomości. 

4. Na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym właściciel nieruchomości 

może poddać bioodpady procesowi kompostowania, z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu 

na własne potrzeby. 
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5. Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w zorganizowanym urządzeniu o minimalnej 

pojemności 0,9 m3, które umożliwia tlenowy rozkład substancji organicznych. 

6. Bioodpady, co do których nie ma możliwości poddania ich procesowi kompostowania na terenie 

nieruchomości, na której powstały, podlegają segregacji. 

7. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników usytuowanych bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości, stanowiących wydzieloną część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego, zobowiązani są do 

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez: 

1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie itp.; 

2) odgarnięcia śniegu i błota w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu; 

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków 

stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości po ustaleniu przyczyny jego 

stosowania. 

8. Mycia pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, tj.: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego - dozwolone jest mycie pojazdów 

samochodowych tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji 

deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi; 

2) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi można przeprowadzić w obrębie 

nieruchomości, jeżeli nie powodują zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a powstające odpady 

gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 3. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości: 

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na  terenie nieruchomości  poprzez 

wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 

pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez 

dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na 

jej terenie, w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia i wylewania się nieczystości na powierzchnię. 

Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do liczby mieszkańców 

w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. 

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną wielkość pojemników lub worków do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) worki o   minimalnej pojemności od 80 do 120 litrów; 

2) pojemniki na odpady o minimalnej  pojemności 110 litrów; 

3) kosze uliczne o minimalnej pojemności  35 litrów; 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny posiadać trwałe oznaczenia pozwalające na 

zidentyfikowanie właściciela. Właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają kody kreskowe lub numery 

identyfikacyjne, które zobowiązani są umieścić na pojemniku lub worku służącym do zbierania odpadów 

komunalnych na ich nieruchomości. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarno- 

higienicznym i technicznym poprzez: 
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1) prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemników; 

2) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia. 

4. Utrzymanie  miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym właściciel 

nieruchomości realizuje przez: 

1) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca zabezpieczonego przed działaniem czynników 

atmosferycznych oraz dostępem zwierząt. 

2) sprzątanie, czyszczenie i porządkowanie tych miejsc dokonywane w miarę potrzeby. 

§ 5. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki, pojemniki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski - papier, 

2) żółty-tworzywa sztuczne, metale, odpady  opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) zielony- szkło, 

4) brązowy – bioodpady, 

5) szary – popioły paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych . 

2. Odpady o których mowa w ust. 1 gromadzi się z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w systemie 

workowym, a z budynków wielolokalowych w systemie pojemników, które powinny być oznakowane 

napisami określającymi ich przeznaczenie. 

§ 6. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości 

płynnych: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 

ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma należy 

wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik przed wejściem na teren 

nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego 

w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach; 

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego 

w celu ich opróżnienia; 

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na 

wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody 

i błota; 

4) Kosze uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności przy 

oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach autobusowych, parkach, placach zabaw. 

§ 7. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji 

urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych: 

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 

żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 

olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych; 

2) zabrania się wykorzystywania przez prowadzących placówki handlowe i usługowe koszy ulicznych do 

składowania i gromadzenia opakowań i odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

3) zabrania się spalania w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych jakichkolwiek odpadów; 
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Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego pozbywania się odpadów  

komunalnych w następujący sposób: 

1) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-6 przekazywać firmie wywozowej, z którą gmina podpisała umowę 

na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych we własnym zakresie; 

2) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7 właściciele nieruchomości  przekazują  firmie wywozowej, z którą 

gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazują je do punktu 

selektywnej zbiórki we własnym zakresie. Przepis ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, którzy stosują kompostownik do selektywnej 

zbiórki odpadów. 

3) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 -10 właściciele nieruchomości  przekazują  firmie wywozowej, 

z którą gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów  w terminach ogłoszonych 

odrębnie w harmonogramie lub  przekazują je do punktu selektywnej zbiórki we własnym zakresie. 

4) odpady wymienione w  § 2 ust.1 pkt 11-16 przekazywać do punku selektywnej zbiórki odpadów  

komunalnych we własnym zakresie. 

2. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują 

się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpadów 

komunalnych powinna wynosić: 

1) w zabudowie jednorodzinnej 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

᠆ w okresie od  kwietnia do października - 1 raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu, 

b) bioodpady: 

᠆ w okresie od  kwietnia do października - 1 raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu, 

c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, popioły 

paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych – 1 raz w miesiącu, 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

– w okresie od  kwietnia do października - 1 raz w tygodniu, 

᠆ w okresie od listopada do marca – 1 raz w tygodniu, 

b) bioodpady: 

᠆ w okresie od  kwietnia do października - 1 raz w  tygodniu, 

᠆ w okresie od listopada do marca – 1 raz w tygodniu, 

c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, popioły paleniskowe 

powstające w gospodarstwach domowych – 1 raz w tygodniu, 

§ 9. Częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników umieszczonych na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie 

powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na tydzień. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełniania bądź wylewania na powierzchnię  terenu 

przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
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2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

§ 11. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej jeden raz w miesiącu. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy: 

1. Prowadzić, w szczególności w jednostkach oświatowych i na zebraniach z mieszkańcami działania 

promujące postawy ekologiczne oraz zmierzające do ograniczania ilości odpadów powstających na 

nieruchomościach. 

2. Kontrolować  przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010). 

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 

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

§ 14. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1. sprawowanie właściwej opieki nad tymi zwierzętami zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie 

zwierząt; 

2. usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 

innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 

parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających 

z pomocy psów przewodników. 

Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich 

pod warunkiem, że: 

1) utrzymanie i chów zwierząt będzie prowadzony w taki sposób, aby nie powodował uciążliwych 

zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody; 

2) nieczystości stałe (obornik) i płynne (gnojówka, gnojowica) gromadzone będą  w takiej odległości od 

granicy nieruchomości aby nie powodowało to uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich; 

3) ule z  pszczołami miodnymi będą ustawione w odległości co najmniej 10 metrów od granicy nieruchomości 

w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły miodne nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 

nieruchomości sąsiednich. 

2. Nie ustanawia się zakazu utrzymania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym 

przypadku wystąpienia zaszczurzenia. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane: 

a) budynkami wielolokalowymi, 

b) obiektami użyteczności publicznej, 
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c) obiektami gospodarskimi w których utrzymywane są zwierzęta, 

d) magazynami przeznaczonymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych. 

3. Deratyzację określoną w ust.2 należy przeprowadzać jeden raz w roku w okresie jesiennym. 

4. Dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w sytuacji nie stwierdzenia 

obecności gryzoni. 
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