
UCHWAŁA NR XXIV/205/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/184/16 Rady Miejskiej 
w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2016 r. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/205/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 
Koniecpol dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, 

b) selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2) rodzaju i minimalnej 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 rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków, 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania, 

9) określenia wymagania dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz zwolnienia właściciela takich nieruchomości, w całości z obowiązku posiadania 
pojemnika lub worka na te odpady. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) selektywnego zbierania w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
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a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) bioodpady, 

g) popioły z palenisk, 

2) selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów: 

a) odpadów niebezpiecznych, 

b) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

c) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek, 

d) zużytych baterii i akumulatorów, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

g) zużytych opon, 

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

3) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, a następnie opróżniania ich przez 
przedsiębiorstwa świadczące usługi w tym zakresie posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez ich odgarnięcie lub usunięcie, w sposób 
nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 4.  

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji; 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 
z zachowaniem następujących warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska, 

2) naprawa nie będzie stwarzać uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, 

3) powstałe w wyniku napraw odpady będą gromadzone i usuwane w sposób zgodny z niniejszym 
regulaminem. 
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Rozdział 3. 
Rodzaj 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 minimalną pojemność pojemników lub worków do zbierania odpadów: 

a) pojemniki z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1 pkt a-f, 
o pojemności co najmniej 80 l w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi i pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności co najmniej 1100 l 
w zabudowie mieszkaniowej wielolokalowej, 

b) worki z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1 pkt a-f, o pojemności co 
najmniej 120 l, przezroczyste lub półprzezroczyste, 

c) pojemniki z tworzywa sztucznego na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności co 
najmniej 80 l w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
i pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności co najmniej 1100 l w zabudowie 
mieszkaniowej wielolokalowej, 

d) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe na popioły z palenisk o pojemności co najmniej 60 l, 

e) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności co najmniej 240 l na odpady budowlane 
i rozbiórkowe, 

f) na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

᠆ kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 l, 

᠆ pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe na odpady o pojemności co najmniej 240 l, 

᠆ worki z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 60 l. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach, 
przystosowanych do mechanicznego wyładunku. 

3. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz wywiewania odpadów z pojemników. Pojemniki należy myć 
i dezynfekować każdorazowo w przypadku uciążliwości odorowej jednak nie rzadziej niż 1 raz do roku. 
Kosze na odpady ustawiane na drogach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne opróżniane i wygodne korzystanie dla 
wszystkich użytkowników tego terenów; 

b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiających ich opróżnianie; 

c) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub w workach o następujących kolorach: 

a) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - kolor żółty, 

b) papier - kolor niebieski, 

c) szkło - kolor zielony, 

d) bioodpady - kolor brązowy, 

e) popiół - kolor szary lub srebrny, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kolor czarny. 

5. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 
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gromadzenia odpadów poprzez: 

a) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, aby 
nie dochodziło do ich zmieszania; 

b) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów oraz boksach 
kontenerowych, w tym nie dopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi; 

c) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów; 

d) ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota, a ponadto 
w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości dla 
mieszkańców lub przebywających na nieruchomości osób trzecich. 

W przypadku koszy na odpady ustawianych na drogach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego miejsca w których usytuowane są kosze, winny być sprzątane podczas opróżniania koszy 
przez przedsiębiorstwo wywozowe. 

6. Minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości 
zamieszkałych, zależy od liczby osób ją zamieszkujących i wynosi co najmniej 80 l dla gospodarstwa 1-
osobowego i 30 l dla każdej następnej osoby. 

7. Minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i nieruchomości niezamieszkałych na których 
powstają odpady wynosi co najmniej-120 l; 

8. Pojemniki lub worki należy wystawiać przed nieruchomość w dniach odbioru odpadów do godz. 6.00 
w miejscu nie powodującym utrudnienia dla przedsiębiorstwa wywozowego, 

9. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych, tj. na 
przystankach komunikacyjnych, chodnikach i placach publicznych, w taki sposób aby na terenach 
zabudowanych odległość między nimi nie przekraczała 500 m, zaś na terenach niezabudowanych 
nie przekraczała 800 m. 

§ 6.  

1. Do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą służyć kompostowniki przydomowe. W takim przypadku 
właściciel nieruchomości zwolniony w całości jest z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te 
odpady. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne należy prowadzić: 

a) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub, 

c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dolach lub zbiornikach 
betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

4. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami 
prawa. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 7.  

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 
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2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym 
z przedsiębiorstwem wywozowym, ale nie rzadziej niż: 

1) w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

a) papier - 1 raz na m-c, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz na m-c, 

c) szkło - 1 raz na 2 m-ce, 

d) bioodpady - 1 raz na 2 tygodnie w miesiącach kwiecień-październik, 1 raz na m-c w miesiącach 
listopad-marzec, 

e) popiół - 1 raz na m-c w miesiącach październik-marzec, 1 raz na 3 m-ce w miesiącach kwiecień-
wrzesień, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie w miesiącach kwiecień-
październik, 1 raz na m-c w miesiącach listopad-marzec; 

2) w budynkach wielolokalowych : 

a) papier - 1 raz na m-c, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 2 razy na m-c, 

c) szkło - 2 razy na m-c, 

d) bioodpady - 1 raz na tydzień, 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -1 raz na tydzień; 

f) popiół - 1 raz na m-c w miesiącach październik-marzec, 1 raz na 3 m-ce w miesiącach kwiecień-
wrzesień, 

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a-f i § 2 ust. 2 pkt a-h przyjmuje Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koniecpolu. 

4. Właściciel nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ma możliwość pozbycia 
się odpadów zgodnie z częstotliwością określoną w § 7 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5. 

5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinni postępować z odpadami 
w następujący sposób: 

1) bioodpady zaleca się gromadzić na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku możliwości kompostowania, 
odpady gromadzić w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe niezwłocznie po ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w przypadku braku możliwości ich dostarczenia 
przekazać przedsiębiorstwu wywozowemu odpady w ramach zbiórek, organizowanych nie rzadziej niż 
dwa razy w roku, 

3) przeterminowane leki i chemikalia niezwłocznie po ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek niezwłocznie po ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

5) odpady niebezpieczne, niezwłocznie po ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 

6) zużyte baterie i akumulatory niezwłocznie po ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 
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7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niezwłocznie po ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w przypadku braku możliwości ich dostarczenia 
przekazać przedsiębiorstwu wywozowemu odpady w ramach zbiórek, organizowanych nie rzadziej niż 
dwa razy w roku, 

8) zużyte opony niezwłocznie po ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w pojemnikach, niezwłocznie po ich wytworzeniu należy 
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

§ 8.  

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do 
pozbywania się odpadów zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 niniejszego regulaminu. 

§ 9.  

1. Opróżnianie koszy ulicznych powinno odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

2. Opróżnianie pozostałych koszy do gromadzenia odpadów na terenach do użytku publicznego następować 
będzie systematycznie w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 
2 tygodnie; 

3. Odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach znajdujących się na terenach cmentarzy należy opróżniać 
w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 10.  

Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika spowodowany jego przepełnieniem, a także zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Rozdział 5. 
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11.  

W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy: 

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów 
powstających na nieruchomości, 

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o wpływie spalania odpadów 
w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki; 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem przed 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 12.  

1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe powinna być ogrodzona i zabezpieczona 
w sposób uniemożliwiający samodzielnie wydostanie się zwierząt poza jej obszar. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych 
zwierząt. 

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy, a psy należące do ras uznanych za 
agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu. 
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4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i nie będzie stanowił 
zagrożenia dla przypadkowych osób. 

5. Zabronione jest wprowadzanie psów do sklepów, zakładów usługowych, na tereny piaskownic i placów 
zabaw dla dzieci, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznych oraz innych obiektów, 
których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych). 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzę z terenów przeznaczonym do wspólnego użytku, w szczególności 
z chodników, parkingów, terenów zielonych. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających 
z psów przewodników. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 13.  

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na utrzymanie 
zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów: 

1) sanitarnych; 

2) pomieszczeń budowlanych; 

3) ochrony środowiska; 

4) ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

2. Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymane tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny 
publiczne oraz tereny przyległe. 

3. Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w tym emisje będące jej skutkiem 
muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 14.  

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

a) zabudowane budynkami mieszkaniowymi wielolokalowymi, 

b) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego 
bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącach wrzesień 
lub październik.
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