Projekt
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KOZY
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy
Na podstawie art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy w dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na podstawie
Zarządzenia Nr 102/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 6 sierpnia 2020 r.
Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3191).
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy
Miłosz Zelek
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Kozy
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy, zwanego dalej
"Regulaminem" jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz 2010 ze zm.),
2) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
3) Przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta
Gminy Kozy, o którym mowa w art. 9b ustawy, lub inny podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy
Kozy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 7 ustawy,
4) bioodpadach - należy przez to rozumieć bioodpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),
5) odpadach spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych - należy przez to rozumieć odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach,
w workach lub w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości mają obowiązek poddać je segregacji,
mającej na celu odrębne gromadzenie:
1) papieru,
2) szkła,
3) tworzyw sztucznych,
4) metali,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) bioodpadów - odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych,
7) bioodpadów - pozostałych odpadów, niewymienionych w pkt. 6
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
9) przeterminowanych leków i chemikaliów,
10) odpadów niekwalifikujących 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,
11) zużytych baterii i akumulatorów,
12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
13) zużytych opon,
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
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15) odpadów tekstyliów i odzieży,
16) odpadów niebezpiecznych,
17) popiołu.
2. Inne odpady komunalne, niewymienione w ust. 1 należy zbierać jako niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne.
3. Bioodpady można kompostować, z przeznaczeniem do własnego wykorzystania powstałego kompostu,
a w przypadku braku możliwości kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy pozbyć
się ich z terenu nieruchomości w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach
powinno być prowadzone z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego.
5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 6, pkt. 8, pkt. 17 i ust. 2 są odbierane od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe przez Przedsiębiorcę w ramach umowy zawartej z Gminą Kozy.
6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 są odbierane od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ramach umowy zawartej pomiędzy
właścicielem tej nieruchomości a Przedsiębiorcą, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, włączonych do gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Kozy, podjętej
na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy Przedsiębiorca odbiera odpady komunalne, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1 - 6 i ust. 2, w ramach umowy zawartej z Gminą Kozy.
§ 3. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK” zbiera się
odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-16 niniejszego Regulaminu.
2. W PSZOK zbiera się odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. Szczegółowy zakres świadczenia usług przez PSZOK, jego lokalizacja i godziny otwarcia zostaną
podane na stronie internetowej Gminy Kozy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości służących do użytku
publicznego należy gromadzić w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
z zachowaniem swobodnego dostępu do wyznaczonych przejść dla pieszych oraz urządzeń elektrycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych i innych.
2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z powierzchni części nieruchomości służących do użytku publicznego, z zachowaniem przejścia w postaci pasa
o szerokości co najmniej 0,5 m.
3. Uprzątnięcie z części nieruchomości, służących do użytku publicznego nie może odbywać się poprzez
zgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na teren nieruchomości sąsiednich, w tym na drogi
publiczne.
4. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych poza myjniami usługowymi.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na
wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, pod warunkiem, że nie będą powodowały
zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku
naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.
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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 rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się rodzaje pojemników i ich minimalną pojemność, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych:
1) pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali ocynkowanej, przystosowane do mechanicznego
opróżniania przez tradycyjne śmieciarki, o minimalnej pojemności 60 litrów,
2) kosze uliczne, o minimalnej pojemności 10 litrów,
3) worki polietylenowe o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie i dostosowanej do rodzaju
gromadzonych w nich odpadów komunalnych, o minimalnej pojemności 60 litrów,
4) metalowe kontenery z zaczepem hakowym lub bramowym, o pojemności od 7 m3.
2. Na terenie nieruchomości odpady należy gromadzić w następujący sposób:
1) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1- 5 niniejszego Regulaminu w workach,
2) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 6 - 7 niniejszego Regulaminu w workach lub w pojemnikach,
3) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 17 niniejszego Regulaminu w pojemnikach,
4) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 8 - 16 w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, do czasu
pozbycia się ich z terenu nieruchomości, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu,
5) odpady wymienione w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu w workach lub w pojemnikach.
§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego
Regulaminu, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy:
1) nie więcej niż 2 osoby - 60 litrów;
2) 3 osoby i więcej - 120 litrów.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników/worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 60 litrów.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemników/worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych - 120 litrów.
4. Pojemność pojemników na nieruchomościach zamieszkałych powinna być dostosowana do ilości osób
korzystających z tych pojemników, a na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy do ilości
odpadów i częstotliwości ich odbioru, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie się pojemnika.
§ 7. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego służą
kosze uliczne oraz pojemniki na odpady komunalne.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne.
3. W pasie drogowym drogi publicznej odległości pomiędzy koszami ulicznymi powinny być dostosowane
do panującego na danym terenie ruchu pieszych, co najmniej jeden kosz na 1000 m.
4. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w sąsiedztwie wiaty przystankowej,
a w przypadku braku wiaty przystankowej, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
5. Na terenach innych niż drogi publiczne przeznaczonych do użytku publicznego należy umieścić co
najmniej jeden kosz uliczny lub co najmniej jeden pojemnik.
6. W celu zapewnienia utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów należy zapobiegać powstawaniu odcieków oraz zaleganiu odpadów gromadzonych luzem, poza
pojemnikami lub koszami.
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§ 8. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości na równej,
utwardzonej powierzchni, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w sposób umożliwiający do nich dostęp
i dojazd w celu ich opróżnienia.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
poprzez ich zamiatanie, uprzątanie zalegających odpadów komunalnych,
2) utrzymanie pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
poprzez:
a) stosowanie pojemników wyposażonych w szczelną pokrywę zabezpieczającą przed wysypywaniem się
z nich zawartości, dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,
b) dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie,
c) okresowe dezynfekowanie i mycie pojemników i kontenerów z częstotliwością nie mniejszą niż dwa
razy do roku.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe pozbywają się odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1-6, pkt. 8 i 17 oraz w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu przekazują
Przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych, w ramach umowy zawartej z Gminą
Kozy;
2) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1-16 niniejszego Regulaminu mogą przekazać do PSZOK.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują odpady komunalne
Przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych, w ramach umowy zawartej pomiędzy
właścicielem tej nieruchomości a Przedsiębiorcą właściciele nieruchomości, o których mowa
w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu przekazują odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1-6 oraz w § 2
ust. 2 niniejszego Regulaminu Przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych, w ramach
umowy zawartej z Gminą Kozy.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
1) odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu - co najmniej jeden raz na kwartał,
2) odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu- co najmniej jeden raz na dwa
miesiące,
3) odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 - 5 niniejszego Regulaminu- co najmniej jeden raz w miesiącu,
4) odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 - 7 oraz w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu – nie rzadziej niż
jeden raz w miesiącu, z tym, że:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w okresie od
kwietnia do października i jeden raz w pozostałych miesiącach,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia
do października i dwa razy w miesiącu w pozostałych miesiącach,
c) z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
października i jeden raz w pozostałych miesiącach;
5) odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 - 16 niniejszego Regulaminu w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż jeden raz w roku,
6) odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 17 niniejszego Regulaminu - nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie w okresie od października do marca, i co osiem tygodni w pozostałych miesiącach.
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2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
nie może być mniejsza niż jeden raz w tygodniu.
§ 11. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci
kanalizacyjnej lub nie posiadają przydomowej oczyszczalni ścieków, mają obowiązek opróżniania zbiorników
bezodpływowych przez Przedsiębiorcę świadczącego usługę w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych, z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia i wylewania się nieczystości –
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności powinny być kompostowane
w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Właściciel utrzymujący zwierzęta domowe jest zobowiązany do zapewnienia ochrony przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
przewodników lub psów-opiekunów.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 14. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zwartej zabudowy
szeregowej i wielorodzinnej, w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiektach
handlowych, hotelach, strefach przemysłowych, ogródkach działkowych.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 3, na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, pod następującymi warunkami:
1) chów należy prowadzić w sposób zgodny z zasadami określonymi w przepisach odrębnych, m.in. prawa
budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,
2) niepowodowania uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości,
3) pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt należy poddawać zabiegom dezynsekcji i deratyzacji
w celu wyeliminowania zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób i zakażeń,
4) zabezpieczenia zwierząt przez samowolnym opuszczeniem nieruchomości.
3. Zezwala się na chów pszczół miodnych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem
utrzymywania uli w odległości nie mniejszej niż 5 m od granicy nieruchomości sąsiadujących.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowy usługowej,
3) zabudowane obiektami i magazynami rolno-spożywczymi wykorzystywanymi
przetwórstwa bądź do przechowywania produktów rolno-spożywczych,

odpowiednio

do

4) zabudowane budynkami wielorodzinnymi.
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2. Deratyzację przeprowadza się co najmniej raz do roku, w miesiącach marzec –kwiecień lub wrzesieńpaździernik.
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