
 

 

UCHWAŁA NR S.0007.042.2020   

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz 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 zaopiniowaniu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych 

Rada Miejska w Radlinie uchwala: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin zwany dalej Regulaminem, 

w następującej treści: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) – rozumie się przez to wyznaczone przez 

Burmistrza Radlina miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie; 

2) punkcie gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela 

nieruchomości miejsce gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny w zabudowie wielolokalowej; 

3) zabudowie wielolokalowej – rozumie się przez to budynki mieszkalne spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych, zasoby komunalne oraz zasoby skarbu państwa administrowane przez Starostę 

Wodzisławskiego oraz kamienice prywatne; 

4) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to budynki mieszkalne nie wymienione w § 2. ust. 3. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do 

selektywnego odbierania odpadów obejmujących następujące frakcje:  

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 
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4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) 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 igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

§ 4. 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej 

powinno być prowadzone wyłącznie w dostosowanych do tego przydomowych kompostownikach. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno odbywać się na 

przepuszczalnym podłożu. 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej, może 

odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości. Właściciele nieruchomości zabudowanych  budynkami 

mieszkalnymi, jednorodzinnymi, zobowiązani są lokalizować kompostownik zgodnie z odpowiednimi 

przepisami w tym zakresie. 

4. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach z obowiązku 

posiadania worka na te odpady. 

§ 5. Odpady komunalne, należy gromadzić jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach w workach 

i/lub pojemnikach, w taki sposób, aby nie dochodziło do mieszania danej frakcji odpadów z innymi frakcjami 

odpadów komunalnych.  

§ 6. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się za spełnione, jeżeli nie dochodzi do 

wzajemnego mieszania poniższych frakcji odpadów: 

a) papieru; 

b) szkła; 

c) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

d) bioodpadów; 

e) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

§ 7. 1. Uprzątnięcie 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. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób 

nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 9. 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. 
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§ 10. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane 

w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 11. 1. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

oraz liczbę osób korzystających z pojemników lub worków, ustala się minimalną pojemność pojemników lub 

worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości jednorodzinnych: 

a) pojemniki o pojemności 110 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) worki o pojemności 120 l na papier, 

c) worki o pojemności 80 l na szkło, 

d) worki o pojemności 120 l na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) worki o pojemności 110 l na bioodpady, 

f) pojemniki o pojemności 110 l na popiół. 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej: 

a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) pojemniki o pojemności 120 l na papier, 

c) pojemniki o pojemności 120 l na szkło, 

d) pojemniki o pojemności 120 l na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) pojemniki o pojemności 120 l na biooodpady, 

f) pojemniki o pojemności 120 l na popiół. 

3) Minimalna pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania odpadów wynosi 20 l. 

§ 12. 1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników 

do zbierania odpadów komunalnych: 

1) worki o pojemności 80 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 

3) pojemniki i worki  na odpady o pojemności 120 l, 

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l, 

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l, 

6) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 l do 50 l. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być znormalizowane i szczelne. Odpady gromadzone 

w pojemnikach i workach powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem. 

3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki (w zabudowie 

wielolokalowej) i jednorazowe worki (w zabudowie jednorodzinnej) odpowiadające rodzajowi gromadzonego 

odpadu wg następującej kolorystyki, oznaczonych napisem: 

1) niebieski – „Papier”, odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, 

2) zielony – „Szkło”, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

3) żółty – „Metale i tworzywa sztuczne”, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz  odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 
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4) brązowy - „Bio”, bioodpady. 

4. W przypadku, gdy na danej nieruchomości powstaje popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym 

właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do  

zbierania tej frakcji o minimalnej pojemności określonej w ust. 1 pkt 2. 

5. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel 

nieruchomości realizuje przez: 

1) wrzucanie odpadów do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód odpadowych, 

3) prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemników, 

4) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników. 

6. Utrzymywanie miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

właściciel nieruchomości realizuje przez: 

1) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w celu ustawienia pojemników i worków do zbierania 

odpadów komunalnych 

2) ustawienie pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących 

utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg oraz dostępnych dla pracowników 

przedsiębiorcy firmy wywozowej 

3) utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym oraz porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

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

7. W zabudowie wielolokalowej pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być 

ustawione na terenie punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Zestaw pojemników do selektywnego zbierania powinien 

składać się z minimum czterech pojemników, zgodnie z zapisem w ust. 3, przynajmniej po jednym na każdą ze 

zbieranych selektywnie frakcji odpadów. 

8. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego powinna wynosić nie więcej niż 1000 m od siebie. Na przystankach komunikacji miejskiej 

należy ustawić co najmniej 1 kosz w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku. 

9. Pojemniki, worki i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zgodnie z częstotliwością gwarantującą zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki z tworzywa sztucznego 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności przez ich 

wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne. 

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w zabudowie jednorodzinnej należy wystawiać w miejscu, 

w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich oraz umożliwiającym swobodny 

dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. W zabudowie wielolokalowej 

odpady te należy wystawiać w punktach gromadzenia odpadów komunalnych. 

§ 14. 1. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych 

i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku odpadów komunalnych powinna wynosić: 

1) w zabudowie jednorodzinnej 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
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᠆ 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 i popiół z budynków 

ogrzewanych paliwem stałym – 1 raz w miesiącu 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku; 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 3 razy w tygodniu, 

b) bioodpady - 1 raz w tygodniu 

c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło i popiół z budynków 

ogrzewanych paliwem stałym – 1 raz w tygodniu 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz w miesiącu; 

3) z domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

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 na 2 miesiące, 

c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło i popiół z budynków 

ogrzewanych paliwem stałym: 

᠆ w okresie od kwietnia do października – 1 raz w miesiącu, 

᠆ w okresie od listopada do marca – jeden raz na 2 miesiące, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku; 

2. Odpadów komunalnych z koszy ulicznych należy pozbywać się z częstotliwością co najmniej jeden raz 

na tydzień. 

3. Właściciele nieruchomości mają możliwość pozbywania się przeterminowanych leków poprzez ich 

wrzucenie  do oznakowanych pojemników znajdujących się  w wyznaczonych aptekach na terenie miasta. 

§ 15. Odpadów wymienionych w § 3 z wyjątkiem pkt 7, mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych oraz 

mieszkańcy domków letniskowych i  innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  mogą pozbywać się dostarczając je do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 16. 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, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu nie rzadziej niż 

raz na dwa miesiące. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. 1. Cele szczegółowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje się zgodnie 

z Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Województwa Śląskiego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 5477



2. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, które jest działaniem stojącym najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami zaleca się: 

1) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku; 

2) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania poprzez odnowę, naprawę, bądź 

przekazanie innym osobom lub instytucjom do dalszego użytkowania sprawnych, lecz zbytecznych 

przedmiotów. 

3. Wytwórcy odpadów komunalnych, obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców 

i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

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 

§ 18. 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 i dozoru. 

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez 

swoje zwierzęta; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

4. Utrzymujący psy zobowiązani są do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo 

w kagańcu. Obowiązek wyprowadzania psa w kagańcu nie dotyczy tych zwierząt, którym założenie kagańca 

niemożliwe jest ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone 

zaświadczeniem lekarza weterynarii. 

5. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone tylko w terenach nie zagospodarowanych, poza miejscami 

przeznaczonymi do wspólnego użytkowania jak: chodniki, place, parki, zieleńce, place zabaw. 

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 

§ 19. 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 oraz nieruchomości sąsiednie. 

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 wielolokalowej. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

a) zabudowane budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi, 

b) zabudowane obiektami  i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do  przetwórstwa, przechowywania 

lub składowania produktów rolno - spożywczych, 

c) zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej, 

d) na których magazynowane są odpady komunalne w wyniku ich zbierania. 

2. Deratyzację  przeprowadza się w następujących terminach: 

1) wiosennym, od 1 kwietnia do 30 kwietnia, 

2) jesiennym, od 1 października do 30 października, 
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Rozdział 9. 

Przepisy końcowe 

§ 21. Traci moc Uchwała Nr S.0007.065.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. 

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie 

 

 

mgr Gabriela Chromik 
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