
 

 

UCHWAŁA NR 589/XXXII/2020  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zbierania wybranych frakcji odpadów  

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2028), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz 

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta 

Sosnowca - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca. 

§ 2. Pojęcia podstawowe: 

1) jednostka wywozowa – przedsiębiorca posiadający wydane przez Prezydenta Miasta Sosnowca 

zezwolenie na wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych; 

2) przedsiębiorca – przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Prezydenta Miasta Sosnowca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 3. 1. Na terenie miasta Sosnowca istnieje obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez zbiórkę w przeznaczonych do tego 

celu pojemnikach (workach), następujących odpadów: 

a) papieru, 

b) tworzyw sztucznych, 

c) metali, 

d) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

e) szkła, 
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f) bioodpadów, 

g) zbieranych odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpadów stanowiących części 

roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

h) popiołu z palenisk domowych. 

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno być realizowane poprzez: 

1) Bieżące zbieranie z terenu własnej nieruchomości wszystkich odpadów komunalnych i bezzwłoczne 

umieszczanie ich w pojemnikach zgodnie z zapisem § 6 ust. 2, zlokalizowanych na terenie nieruchomości 

lub samodzielne dostarczanie do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów, zgodnie z zapisami 

pkt 5). Nie należy przejściowo lub na stałe składować odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 

poza przypadkiem doraźnego składowania związanego z bieżącym zbieraniem odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości bądź przygotowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do odbioru przez 

przedsiębiorcę. 

2) Umieszczanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach odpadów mających postać płynu. 

3) W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w nieruchomościach niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, wystawienie pojemników z odpadami bezpośrednio na skraju chodnika lub 

pobocza od strony jezdni do godziny 6.00 w dniu ich odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez 

gminę w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i pozostawienie ich w ten sposób do 

godz. 22.00 w dniu odbioru lub do chwili faktycznego odebrania odpadów w tym dniu. 

4) Gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela/zarządcę nieruchomości – mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych – w czasie dostosowanym do harmonogramu ich odbioru przez 

przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu; 

5) Samodzielne dostarczanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów 

wymienionych w punkcie 1) lit. a) - g) oraz w punkcie 4), a także odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomów substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży. 

6) Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne należy 

przekazywać w poniższy sposób: 

᠆ bioodpady – luzem, po usunięciu przez oddającego z opakowania, 

᠆ odpady płynne - w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 

᠆ przeterminowane leki – w opakowaniach, 

᠆ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomów substancji 

we krwi – w zamkniętych pojemnikach, 

᠆ pozostałe odpady – luzem. 

§ 4. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego winien być realizowany przez właściciela nieruchomości poprzez odgarnięcie błota, śniegu 

oraz usunięcie lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące tamowania ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane 

są do miejskiej kanalizacji sanitarnej (lub ogólnospławnej) – po spełnieniu wymagań określonych w ustawie 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Zezwala się na dokonywanie napraw pojazdów samochodowych pod warunkiem, że powstające odpady 

gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych. 
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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, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymywania w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy przewidziane są: 

a) kosze uliczne o pojemności od 40 l; 

b) pojemniki zamykane o pojemności od 120 l; 

c) kontenery o pojemności od 2.500 l; 

d) worki z folii typu PE-HD o pojemności od 60 l. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i worki w następującej 

kolorystyce: 

1) worek lub pojemnik zielony z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe; 

2) worek lub pojemnik żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) worek lub pojemnik niebieski z napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

4) worek lub pojemnik brązowy z napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady, 

5) worek brązowy z napisem „Zielone” – z przeznaczeniem na zbierane odrębnie od innych bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

6) worek lub pojemnik czarny z napisem „Odpady zmieszane pozostałe po segregacji” – z przeznaczeniem na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po wysegregowaniu z nich odpadów 

określonych w punktach 1-5, m.in. na brudne odpady higieniczne, odchody zwierząt, itp. z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych i popiołu, 

7) pojemnik szary lub czarny z napisem „Popiół” – z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych, 

3. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych stosuje się pojemniki i worki określone w ust. 1 lit. b), d) 

oraz kolorystyce określonej w ust. 2 pkt. 1 – 6, a w miarę potrzeby 7. 

4. W budynkach wielolokalowych stosuje się pojemniki i kontenery określone w ust. 1 lit. b), c) oraz 

kolorystyce określonej w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6 - które powinny znajdować się w każdym stanowisku 

śmietnikowym, a w miarę potrzeby określone w punkcie 7. 

5. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz 

nieruchomości o charakterze mieszanym, w częściach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne, dla celów selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki, pojemniki lub kontenery 

określone w ust. 1 lit. b), c), d) oraz kolorystyce określonej w ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 6. 

6. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stosuje się: 

᠆ pojemniki określone w ust. 1 lit. b) oraz kolorystyce określonej w ust. 2 pkt. 6, 

᠆ worki określone w ust. 1 lit. d) oraz kolorystyce określonej w ust. 2 pkt. 1 – 4. 

§ 7. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników/worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: 

a) Pojemnik 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne opisany jako „Odpady zmieszane 

pozostałe po segregacji”, 

b) Pojemnik 120 l na segregowane „Bio”, 
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c) Worek 120 l na odpady segregowane - „Papier”, 

d) Worek 120 l na odpady segregowane - „Metale i tworzywa sztuczne”, 

e) Worek 120 l na odpady segregowane - „Szkło”, 

f) Worek 120 l na zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpady 

stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy - 

opisany jako „Zielone”, 

g) Pojemnik 120 l na odpady segregowane - „Popiół”, 

2) W budynkach wielolokalowych: 

a) Pojemnik 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  opisany jako „Odpady zmieszane 

pozostałe po segregacji”, 

b) Pojemnik 120 l na odpady segregowane - „Bio”, 

c) Pojemnik 120 l na odpady segregowane - „Papier”, 

d) Pojemnik 120 l na odpady segregowane - „Metale i tworzywa sztuczne”, 

e) Pojemnik 120 l na odpady segregowane - „Szkło”, 

f) Pojemnik 120 l na odpady segregowane - „Popiół”. 

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników/worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, oraz nieruchomości o charakterze mieszanym, w częściach, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, (z wyjątkiem nieruchomości wymienionych w ust. 3): 

a) Worek 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne opisany jako „Odpady zmieszane pozostałe 

po segregacji”, 

b) Worek 60 l na odpady segregowane - „Bio”, 

c) Worek 120 l na odpady segregowane - „Papier”, 

e) Worek 120 l na odpady segregowane - „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) Worek 120 l na odpady segregowane - „Szkło”. 

3. Ustala się następujące minimalne pojemności worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

oraz nieruchomości o charakterze mieszanym, w częściach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne - w przypadku, gdy korzysta z nich wyłącznie 1 osoba: 

a) Worek 60 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne opisany jako „Odpady zmieszane pozostałe 

po segregacji”, 

b) Worek 60 l na odpady segregowane - „Bio”, 

c) Worek 60 l na odpady segregowane - „Papier”, 

f) Worek 60 l na odpady segregowane - „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) Worek 60 l na odpady segregowane - „Szkło”. 

4. W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, w pojemniki/worki określone w § 6 ust. 2 o odpowiedniej pojemności, należy dostosować ich 

wielkość do ilości wytwarzanych odpadów, tak, aby nie doprowadzić do przepełnienia pojemników. 

W przypadku powtarzającego się przepełniania pojemników, właściciel nieruchomości powinien zwiększyć 

wielkość zadeklarowanych pojemników lub częstotliwość ich opróżniania. 

5. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników/worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 
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a) Pojemnik 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne opisany jako „Odpady zmieszane 

pozostałe po segregacji”, 

b) Pojemnik 120 l na odpady segregowane - „Bio”, 

c) Worek 120 l na odpady segregowane - „Papier”, 

d) Worek 120 l na odpady segregowane - „Metale i tworzywa sztuczne”, 

e) Worek 120 l na odpady segregowane - „Szkło”. 

§ 8. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników/worków na odpady komunalne oraz 

warunki utrzymania tych pojemników: 

1. Miejsce lokalizacji pojemników na odpady komunalne powinno zostać tak usytuowane, aby zapewnić 

łatwy dostęp osobom wynoszącym do nich odpady oraz pojazdom przedsiębiorcy odbierającego odpady 

z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065). 

2. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich użytkowanie w sposób 

nie powodujący ich uszkodzenia poprzez przeładowanie lub niewłaściwą eksploatację m. in. niewysypywanie 

do nich gorącego popiołu oraz niewlewanie płynów, w tym substancji żrących. 

3. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym poprzez zablokowanie kółek pojemnika 

oraz szczelne zamykanie pokrywy, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem wiatru lub 

deszczu, każdorazowo, po umieszczeniu odpadów komunalnych w pojemnikach. 

4. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję. 

5. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki/worki do gromadzenia odpadów 

komunalnych określone w § 6 ust. 2. 

§ 9. Zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych 

w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, niepowodującym zagrożeń dla zdrowia użytkowników, 

poprzez sprzątanie odpadów komunalnych znajdujących się poza pojemnikami oraz dbanie o czystość 

i porządek w miejscu ustawienia pojemników. 

§ 10. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych określa się następujące wymagania dotyczące 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych: 

1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w kompostownikach 

o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 

należy prowadzić z zachowaniem właściwego przewietrzania materiału, w sposób niepowodujący procesów 

gnilnych i wydzielania odorów. 

3. Bioodpady niepodlegające kompostowaniu, właściciel nieruchomości może samodzielnie przekazać do 

Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 11. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, kosze uliczne 

powinny zostać usytuowane w następujący sposób:  

1) na terenach zabudowanych - aby odległość pomiędzy nimi nie przekraczała 500 m, 

2) na terenach niezabudowanych – przy przystankach komunikacyjnych. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 12. 1. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe po segregacji: 
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a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu, 

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz części 

niezamieszkałych nieruchomości o charakterze mieszanym – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

d) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości przeznaczonych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. 

2) Odpady zbierane selektywnie z wyjątkiem bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych pozostałych po segregacji i popiołu: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje do 10 osób – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

c) dla budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje od 11 i więcej osób – co najmniej 1 raz 

w tygodniu, 

d) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, części 

niezamieszkałych nieruchomości o charakterze mieszanym oraz nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co 

najmniej 1 raz na 2 tygodnie. 

3) Bioodpady: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu, 

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, części 

niezamieszkałych nieruchomości o charakterze mieszanym oraz nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (za 

wyjątkiem nieruchomości określonych w lit. d) – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

d) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz części 

niezamieszkałych nieruchomości o charakterze mieszanym, w przypadku powstawania odpadów 

w związku z handlem artykułami spożywczymi lub gastronomią – co najmniej 1 raz w tygodniu. 

4) „Popiół” z palenisk domowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w miesiącach od 

1 października do 30 kwietnia 1 raz na 2 tygodnie, a w miesiącach od 1 maja do 30 września 1 raz na 

4 tygodnie. 

2. Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym wielkogabarytowych zużytych sprzętów 

gospodarstwa domowego) można się pozbywać: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej 1 raz na kwartał, 

b) z budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje do 10 osób – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

c) z budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje 11 i więcej osób – co najmniej 1 raz w tygodniu, 

3. Zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpady stanowiące części 

roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, w pojemnikach i workach 

opisanych jako „Zielone”: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje do 

10 osób – od 1 kwietnia do 31 grudnia – 1 raz na 2 tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje 11 i więcej osób - od 1 kwietnia do 31 grudnia po 

wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, do worków lub kontenerów podstawionych przez 

przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, na warunkach określonych w umowie 

o udzieleniu zamówienia publicznego – 5 razy w sezonie (3 razy trawa i 2 razy liście). 
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§ 13. Odpady określone w § 12 ust. 3 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, które nie są 

kompostowane we własnym zakresie i wykorzystywane na własne potrzeby, można samodzielnie dostarczać do 

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku budynków wielolokalowych 

możliwość ta dotyczy tylko zarządców tych nieruchomości. 

§ 14. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, można na bieżąco i nieodpłatnie przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, zorganizowanego na terenie gminy Sosnowiec, przy użyciu własnego środka 

transportu w ilości do 1 Mg na rok dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego lokalu 

mieszkalnego w budynku wielolokalowym.  

2. Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, powstałe w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych, należy 

gromadzić w kontenerach dostarczonych przez uprawnionego przedsiębiorcę, które powinny być zamawiane 

przez właściciela nieruchomości lub osobę wykonującą ww. prace, ze stosownym wyprzedzeniem. 

3. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy się pozbywać w ciągu 1 tygodnia po zakończeniu prac. 

§ 15. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone na wydzielonym miejscu na terenie 

nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości i należy je wystawić w ustalonym 

terminie na chodnik przylegający do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez właściciela 

nieruchomości, w sposób niezagrażający pieszym i niezakłócający ich ruchu, z którego odbierane będą przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, według 

przyjętego na dany rok harmonogramu. 

§ 16. 1. Odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomów substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużytych opon, odpadów tekstyliów i odzieży należy się pozbywać samodzielnie poprzez oddawanie ich do 

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w roku. 

2. Przeterminowane leki można także samodzielnie oddawać do aptek, które uczestniczą w ich zbiórce na 

terenie gminy. 

3. Zużytych baterii i akumulatorów można również pozbywać się wrzucając je do pojemników 

usytuowanych w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej, sklepach, punktach sprzedaży, punktach 

serwisowych, stacjach benzynowych i innych. 

4. Adres gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz adresy aptek 

uczestniczących w zbiórce przeterminowanych leków znajdują się na miejskiej stronie internetowej 

www.sosnowiec.pl. 

§ 17. Pojemniki przeznaczone do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, o których mowa w Rozdziale 3 § 11. ust. 1 - 2 należy opróżniać z częstotliwością 

zapobiegającą przepełnieniu, dostosowaną do natężenia ruchu pieszego, nie rzadziej jednak niż jeden raz 

w tygodniu. 

§ 18. Nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy pozbywać się za pośrednictwem 

jednostki wywozowej określonej w § 2 pkt 1) z częstotliwością zapewniającą ich nieprzepełnianie, 

odpowiadającą ilości zużytej wody oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie mniejszą niż 1 raz 

na 6 miesięcy. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 19. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji, które 

pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, zaleca się kompostowanie we 

własnym zakresie i na własne potrzeby odpadów roślinnych powstających na terenie zabudowy jednorodzinnej 

oraz terenach ogrodów działkowych. 
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Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia; 

2) wyprowadzania psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, 

dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie 

psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna kontroli nad jego zachowaniem, 

tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Pies rasy uznawanej za 

agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec; 

3) w przypadku, gdy nieruchomość jest pilnowana przez psa, zabezpieczenia przed wydostaniem się 

zwierzęcia poza nieruchomość; 

4) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach 

przeznaczonych do użytku wspólnego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach 

i terenach zielonych. W celu realizacji tego obowiązku osoba wyprowadzająca psa na tereny przeznaczone 

do wspólnego użytku, winna posiadać torebkę lub urządzenie do zbierania odchodów; 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe egzotyczne, obowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem 

się z pomieszczeń na zewnątrz. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 21. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny 

publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.  

Rozdział 8. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 22. 1. Na terenie Gminy Sosnowiec obowiązkowej deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu 

trutki w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, podlegają obszary: 

1) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej, 

2) zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarczej lub magazynowej. 

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie, w dwóch etapach, w terminach: od 1 kwietnia do 30 maja i od 

1 września do 31 października. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe. 

§ 23. Traci moc Uchwała Nr 485/XXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 

Ewa Szota 
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