UCHWAŁA NR BRM-0150/XLV/323/2006
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (j. t. Dz. U. 2005 r., Nr 236, poz. 2008) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,
Rada Miejska w Radlinie uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin
zwany dalej Regulaminem, w następującej treści:
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 1. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:
a) opakowań z papieru i tektury,
b) opakowań ze szkła kolorowego,
c) opakowań ze szkła bezbarwnego,
d) opakowań z tworzyw sztucznych i metali,
d) odpadów biodegradowalnych,
e) odpadów niebezpiecznych,
f) odpadów wielkogabarytowych,
g) odpadów z remontów
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego
powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń
systematycznie w miarę występujących potrzeb.
3. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający
ruchu pieszych i pojazdów.
4.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania, stwarzających
zagrożenie dla przechodniów, sopli i nawisów śniegu z dachu.

5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki
odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik.
Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
6. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 2. 1. Urządzenia przewidziane do do zbierania odpadów na terenie miasta Radlin:
a) kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 litrów,
b) pojemniki zamykane o minimalnej pojemności 110 litrów, na zmieszane odpady
komunalne
w budownictwie jednorodzinnym,
c) kontenery zamykane o minimalnej pojemności 1100 litrów, na zmieszane odpady
komunalne
w budownictwie wielorodzinnym i przedsiębiorstwach,
d) worki plastikowe,
e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o minimalnej pojemności 800
litrów.
2.

Pojemniki powinny być znormalizowane, szczelne i posiadać pokrywy służące do zamykania.
Odpady gromadzone w workach powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem.

3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować odpowiednie
pojemniki, kontenery lub worki plastikowe, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu wg
następującej kolorystyki:
1) niebieski – opakowania z papieru i tektury,
2) zielony– opakowania ze szkła kolorowego,
3) biały - opakowania ze szkła bezbarwnego,
4) żółty – opakowania z tworzyw sztucznych i metali,
5) brązowy – odpady biodegradowalne, w tym zielone.
4. Ilość i wielkość pojemników na odpady komunalne na nieruchomości powinna być
dostosowana do ilości osób w niej przebywających, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów
wytwarzanych przez jednego mieszkańca, która wynosi 30 l/miesiąc.
5. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne,
zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, odbierającemu
odpady. Z obowiązku zwolnione są osoby dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we
własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
6. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości,
służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniający korzystania
z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu
odpady.
7. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, takich jak baterie i akumulatory,
pozostałości lakierów i farb, rozpuszczalniki, oleje, sprzęt elektryczny i elektroniczny, środki
ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe, należy przekazywać podczas prowadzonych okresowo
zbiórek organizowanych przez przedsiębiorców odbierających odpady .
8.

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na terenach
wzmożonego ruchu pieszego i w parkach odległość między koszami nie może przekraczać 150 m.
Na przystankach komunikacji miejskiej należy ustawić co najmniej 1 kosz w sąsiedztwie wiaty lub
oznaczenia przystanku.

9.

Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do wyposażenia miejsca, w którym się ona
odbywa, w jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie
oraz szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas
jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeżeli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w
stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy, oraz zawarcia
umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczanie pojemników i szaletów oraz ich opróżnianie i
uprzątnięcie,
Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 3. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana
do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
1) raz w miesiącu z budynków jednorodzinnych,
2) raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych i pozostałych nieruchomości.
2. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością gwarantującą,
że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Rozdział 4
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczony do
składowania na składowiskach odpadów
§ 4. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewniać ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania :
1. do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji,
2. do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 % ...,
3. do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35 % …,
w stosunku do masy odpadów wynoszących 2 200 ton.

Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 5. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta
te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 6. 1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało
uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że
pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego
zachowaniem,
2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności,
w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych; zakaz nie dotyczy
psów przewodników,
4) zabezpieczenia przed wydostaniem się psa z terenu nieruchomości.
5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników.
6) Zabrania się hodowli psów na terenach o zabudowie zwartej i wielorodzinnej.
Rozdział 6
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 7. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać
się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.
2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.
3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie zabudowy wielorodzinnej.

Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 9. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności
publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze itp., a w
szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły cieplne,
studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych. Deratyzację na terenie nieruchomości
przeprowadza jej właściciel w następujących terminach:
1)
wiosennym, od 1 kwietnia do 30 kwietnia,
2)
jesiennym, od 1 października do 30 października.
Dodatkowo w każdym przypadku pojawienia się gryzoni.
Rozdział 8
Przepisy końcowe
§ 10. Traci moc Uchwała Nr IX/90/97 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad czystości i porządku na terenie Miasta.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

