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w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta SSiemianowice
Śląskie
i^i

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych
. ,
Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:
I
f

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA T E R E N I E MIASTA
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Rozdziali.
Postanowienia ogólne
§ 1 . 1 . Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie.
2. Ilekroć jest mowa w regulaminie o:
1) zespołach kontenerów tzw. „dzwonach" należy przez to rozumieć pojemniki przeznaczone do selektywnej
zbiórki frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, metali, szkła o pojemności od 1,5 m3 do 3,0 m3 każdy oraz frakcji odpadów
komunalnych w postaci bioodpadów o pojemności 0,24 m3 każdy,
2) mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy przez to rozumieć organizowane
w ustalonych terminach oraz miejscach na terenie Miasta czasowe punkty zbiórki odpadów komunalnych
umożliwiające pozbywanie się określonych uchwałą frakcji odpadów komunalnych.
?

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

§ 2. 1. Określa się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice
Śląskie poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania w wyznaczonych miejscach do gromadzenia odpadów na
terenach nieruchomości frakcji odpadów komunalnych w postaci:
a) papieru,
b) tworzyw sztucznych,
c) szkła,
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d) opakowań wielomateriałowych,
e) metali,
f) bioodpadów, z zastrzeżeniem, że z terenów nieruchomości innych niż zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy są dodatkowo zbierane i odbierane odrębnie od innych
bioodpadów,
g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2) prowadzenie selektywnego zbierania i przyjmowania przez Punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy,
w wyznaczonych pojemnikach i miejscach na jego terenie frakcji odpadów komunalnych w postaci:
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a) papieru,
b) tworzyw sztucznych,
c) szkła,
d) opakowań wielomateriałowych,
e) metali,
f) bioodpadów,
g) odpadów niebezpiecznych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) 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,
j ) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
m) zużytych opon,
n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości określonej odrębną uchwałą,
o) odpadów tekstyliów i odzieży.
2a) niezależnie od postanowień punktu 1 i 2 możliwe jest:
a) samodzielne dostarczanie zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
w określonych terminach i miejscach, według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta
wykazu,
b) samodzielne dostarczanie zużytych małogabarytowych baterii i akumulatorów do punktów placówek
handlowych i oświatowych oraz wybranych budynków Urzędu Miasta, według opublikowanego na
stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,
c) samodzielne dostarczanie przeterminowanych lekarstw do aptek i placówek świadczeniodawców
podstawowej opieki zdrowotnej, według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta
wykazu,
d) samodzielne przekazywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zorganizowanych
przez różne podmioty punktów zbiórki,
e) samodzielne dostarczanie metali do punktów skupu metali działających na terenie Miasta,
f) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostowanie
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych
tzw. kompostownikach przy zachowaniu wymagań, że na każdą osobę zamieszkującą nieruchomość
będzie przypadać co najmniej 0,5 m^ jego pojemności. W takim przypadku właściciele tych
nieruchomości są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemników lub worków przeznaczonych na te
odpady,
g) w przypadku przekroczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych zbieranych przez Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbieranie i odbieranie tych odpadów w wyznaczonych
miejscach do gromadzenia odpadów stałych na terenach nieruchomości przez przedsiębiorcę wpisanego
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta. Odpady te należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub
workach typu BigBag.
3) niezwłoczne uprzątnięcie błotą śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego tak, aby nie utrudniać ruchu pieszych i pojazdów.
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4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie na terenie umożliwiającym odprowadzenie
powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub gromadzenie ich w sposób
umożliwiający usunięcie zgodnie z przepisami prawa,
5) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami wyłącznie na terenie umożliwiającym, że
wykonywane prace nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego, a powstałe
odpady będą gromadzone i usuwane przez dokonującego naprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
,
Rozdział 3.
Rodzaje i minimałna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania pojemników i worków, warunki utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz warunki utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 3. 1. Dopuszcza się następujące pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1) kosze na odpady komunalne o minimalnej pojemności 30 litrów,
2) pojemniki posiadające zamykane pokrywy o minimalnej pojemności 80 litrów, przy czym zaleca się
stosowanie pojemników o pojemności:
a) 80 litrów,
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b) 120 litrów,
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c) 240 litrów,
3) kontenery posiadające zamykane pokrywy o minimalnej pojemności 1 100 litrów, przy czym zaleca się
stosowanie kontenerów o pojemności:
a) 1 100 litrów,

[

b) 5 000 litrów,
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c) 7 000 litrów,
d) 10 000 litrów,

•

3a) kontenery na odpady budowlane o minimalnej pojemności 3 500 litrów, przy czym zaleca się stosowanie
kontenerów o pojemności:
a) 3 500 litrów,
b) 5 000 litrów,
4) pojemniki
80 litrów,
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przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o minimalnej pojemności

5) pojemniki na odchody zwierząt domowych o minimalnej pojemności 15 litrów,
6) worki, w tym worki typu BigBag o minimalnej pojemności 80 litrów przeznaczone do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,
7) worki o minimalnej pojemności 80 litrów przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych na
nieruchomościach stanowiących zespoły wolnostojących garaży (kompleksy garaży).
2. Pojemniki na odpady komunalne powinny być znormalizowane, dopasowane do urządzeń załadowczych
specjalistycznych pojazdów.
3. Ilość i usytuowanie pojemników i worków na odpady komunalne na terenie nieruchomości, w tym na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności takich jak przystanki komunikacji publicznej,
ciągi handlowo - usługowe, tereny wzmożonego ruchu pieszego, parki oraz na drogach publicznych ustala
odpowiednio właściciel nieruchomości kierując się kryterium dostępności, nie dopuszczając do ich
przepełnienia przy zastosowaniu zasad określonych w § 4. ust. 1; odległość pomiędzy pojemnikami i workami
nie może być rzadsza niż 350 metrów.
>
,
§ 4. 1. Pojemniki i worki przeznaczone do:
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1) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w które należy wyposażać nieruchomości, powinny być
dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli z zastrzeżeniem, że selektywna zbiórka odpadów
komunalnych następujących frakcji:
a) papieru,
b) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali,
c) szkłą
d) bioodpadów, za wyjątkiem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbieranych i odbieranych odrębnie od innych bioodpadów,
może być prowadzona w ramach zespołów kontenerów tzw. „dzwonów" tworzonych w miejscach
ogólnodostępnych, w szczególności takich jak place, duże osiedla mieszkaniowe.
2) zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny być dostosowane do
indywidualnych potrzeb właścicieli, jednakże opróżniane w jednotygodniowym cyklu odbioru powinny
mieć pojemność odpowiadającą co najmniej, z zastrzeżeniem § 3:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

20 litrów na każdego mieszkańca

b) w placówkach oświatowych wszelkiego typu i placówkach o podobnym charakterze 1,5 litra na każdego
ucznia i 3 litry na każdego pracownika, a w okresie przerwy wakacyjnej w nauce, co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 80 litrów,
c) w placówkach handlowych branży spożywczej 2 litry na każdy 1 m^ powierzchni użytkowej, a w
pozostałych 10 litrów na każdego pracownika,
d) na targowiskach 50 litrów na każde stoisko znajdujące się na targowisku, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów,
e) w placówkach gastronomicznych 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,
f) w zakładach usługowych, produkcyjnych i innych zakładach pracy 7 litrów na każdego pracownika,
g) w szpitalach, hotelach itp. 15 litrów na jedno łóżko,
h) na ogródkach działkowych 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
w pozostałym okresie 1 litr na każdą działkę,
i) na zespołach wolnostojących garaży (kompleksy garaży) 3 litry na każdy garaż.
2. Pojemność pojemników i worków, o których mowa w ust. 1 może być proporcjonalnie mniejsza pod
warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu, bądź
proporcjonalnie większa w przypadku gdy odpady będą opróżnianie i wywożone rzadziej niż raz w tygodniu
z zastrzeżeniem § 3.
§ 5. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w należytym
stanie technicznym, porządkowym oraz sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję według potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
§ 6. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w należytym stanie
sanitarnym i porządkowym poprzez:
1) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych tylko w wyznaczonych do tego miejscach,
2) zbieranie odpadów do pojemników lub worków,
3) zbieranie odpadów leżących poza pojemnikami lub workami w przypadku gdy odpowiednio pojemniki lub
worki nie są zapełnione odpadami,
4) zamiatanie miejsc gromadzenia odpadów po każdym opróżnieniu pojemników i zabraniu worków
z odpadami komunalnymi.
Rozdział 4.
Częstotłiwość i sposób pozbywania się odpadów komunałnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku pubłicznego
§ 7. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
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1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi - dwa razy w tygodniu, przy czym na
wniosek właściciela nieruchomości istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości pozbywania się
odpadów, jednak musi się ono odbywać co najmniej raz w tygodniu,
2) z nieruchomości, których części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi a części nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
'

3) z nieruchomości, których części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi a części nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

T
,'|;

- w odniesieniu do części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - dwa razy w tygodniu, przy
czym na wniosek właściciela nieruchomości istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości pozbywania
się odpadów, jednak musi się ono odbywać co najmniej raz w tygodniu,
- w odniesieniu do części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) targowisk - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) szpitali - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

'

c) ogródków działkowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
w pozostałym okresie - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) cmentarzy - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

• =* ;

'

e) zespołów wolnostojących garaży (kompleksów garaży) - nie rzadziej niż raz na pół roku,
f) pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Ustala się częstotliwość pozbywania się frakcji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w postaci
papieru, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, metali, bioodpadów oraz mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych:
•

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

,'

ui

a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

't;:--':]

-tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie,
.,
n .
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- papier oraz szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

i .

i,

I

,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w roku,
b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi:
- papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie,
- bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2) z nieruchomości, których części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi a części nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,
b) papier oraz szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
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c) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3) z nieruchomości, których części stanowi nieruchomości, na których zamieszkują
zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi a części nieruchomości,
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

mieszkańcy,
na których

a) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie,
b) bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier oraz szkło - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie,
b) bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Ustala się sposób pozbywania się odpadów komunalnych określonych w ust. 112:
1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - poprzez umieszczenie
pojemników i worków z odpadami oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych przy drodze
dojazdowej do nieruchomości w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów,
2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi - poprzez umieszczenie
pojemników i worków z odpadami oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonych
miejscach gromadzenia odpadów,
3) z pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne — poprzez umieszczenie
pojemników i worków z odpadami w wyznaczonych miejscach gromadzenia odpadów lub przy drodze
dojazdowej do nieruchomości w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
4. Ustala się, że mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, organizowane
w wyznaczonych miejscach na terenie Miasta, zapewniają pozbywanie się właścicielom nieruchomości
odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. Ustala się, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wskazanych punktach placówek
świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, handlowych, oświatowych bądź aptecznych, wybranych
budynkach Urzędu Miasta w godzinach ich otwarcia oraz w ramach zespołów kontenerów tzw. „dzwonów"
tworzonych w miejscach ogólnodostępnych, właściciele nieruchomości mogą na bieżąco pozbywać się
odpadów komunalnych poprzez umieszczenie ich w wyznaczonych pojemnikach lub miejscach.
5a. Odpady komunalne zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, punktach
placówek świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, aptecznych, handlowych, oświatowych, oraz
wybranych budynkach Urzędu Miasta, o których mowa w ust. 5 powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na
pół roku.
5b. Odpady komunalne zgromadzone w ramach zespołów kontenerów tzw. „dzwonów", o których mowa
w ust. 5 powinny być odbierane:
1) papier - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz metale - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4) bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu.
6. Ustala się, że częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych
uzależniona jest od intensywności przemieszczania się osób w ciągach pieszych i jezdnych, szczególności przy
budynkach użyteczności publicznej, jednak powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
7. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów budowlanych i rozbiórkowych gromadzonych
w specjalistycznych pojemnikach lub workach typu BigBag, na bieżąco lub zaraz po zakończeniu prac
budowalnych jeżeli ich zbieranie nie utrudnia ruchu pieszych i pojazdów przy czym pozbywanie się tych
odpadów musi następować jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
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8. Ustala się, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości powinny być usuwane z częstotliwością i w
sposób gwarantujący, że nie nastąpi:
1) przepełnienie zbiornika przeznaczonego na ich gromadzenie,
2) zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych,
jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego płanu gospodarki odpadami
§ 8. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ich odzysk i unieszkodliwianie na poziomie
określonym w aktualnym Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na cełu ochronę przed zagrożeniem łub
uciążłiwością dła łudzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do współnego użytku
§ 9. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia
wszelkich
starań,
by
zwierzęta
były
jak
najmniej
uciążliwe
dla
otoczenia,
2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, placach, parkingach, terenach
zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być wyrzucane do pojemników
służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub pojemników do tego przeznaczonych;
obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników.
2. Osobom utrzymującym lub sprawującym opiekę nad zwierzętami domowymi zabrania się pozostawienia
zwierzęcia w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku bez dozoru lub pod opieką osoby
niezdolnej do panowania nad nim.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rołniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na okreśłonych obszarach łub w poszczegółnych
nieruchomościach
§ 10. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach, zajętych przez
zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną. Zakaz ten nie dotyczy gospodarstw rolnych.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod warunkiem posiadania odpowiedniej infrastruktury technicznej (w tym także ogrodzenia),
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi,
2) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
3) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich,
4) zapewnienie zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń.
Rozdział 8.
Obszary podłegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§11. 1. Ustala się, że nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej,
handlowymi, usługowymi, przemysłowymi oraz zabudowania gospodarcze są obszarami podlegającymi
dwukrotnej obowiązkowej akcji deratyzacji, w ciągu każdego roku kalendarzowego. Okresy, w których
prowadzona będzie akcja deratyzacji przypadają na termin:
1) wiosenny: między 1 marca a 30 kwietnia,

;

2) jesienny: między 1 września a 31 października.
2. Terminy i zasady obowiązkowej, powszechnej deratyzacji podlegają podaniu do publicznej wiadomości
w formie rozplakatowania obwieszczenia Prezydenta Miasta w miejscach do tego przeznaczonych na terenie
Miasta.
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 13. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 marca 2020 r.
§ 14. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Rady Miasta
Siemianowic Śląskich nr 183/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śl. z2016r.,
poz. 1465, Dz. Urz. Woj. Śl. z2018r., poz. 946, Dz. Urz. Woj. Śl. z2018r., poz. 6876, Dz. Urz. Woj. Śl.
z2019r., poz. 4569).
§ 15. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada Miasta zobowiązana jest po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie".
Proponowane zmiany podejmowane są w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.).
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