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UCHWAŁA NR XXII.178.2020
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz po konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX.178.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r.
poz. 3047, ze zm.)
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Czesław Greń
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Załącznik do uchwały Nr XXII.178.2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień,
w tym:
1) wymagania w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy,
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,
e) kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
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 w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego
zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi oraz
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na
terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania
w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, mający na celu
wydzielenie frakcji odpadów komunalnych określonych w ust. 2 oraz frakcji niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, pozostałych po wyselekcjonowaniu.
2. Selektywnemu zbieraniu podlegają odpady komunalne:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) popiół pochodzący z palenisk domowych;
7) bioodpady,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) przeterminowane leki i chemikalia;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) zużyte opony;
14) odpady niebezpieczne;
15) 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.
16) odpady tekstyliów i odzieży.
3. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, pojemnikach
i workach, w taki sposób aby nie dochodziło do mieszania odpadów zebranych selektywnie ze sobą oraz
z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
4. Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów realizuje się poprzez:
1) zbiórkę na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych,
szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, popiołu pochodzącego z palenisk
domowych,
2) przyjmowanie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 7 ust. 4,
gdzie prowadzone jest selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący
z palenisk domowych, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące
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 igły
i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży.
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5. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi uznaje się za spełnione także w przypadku kompostowania przez właścicieli
tych nieruchomości bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
6. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we
własnym zakresie zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne wytworzone na terenie
nieruchomości poprzez kompostowanie ich w kompostownikach przydomowych, są zwolnieni z obowiązku
posiadania pojemnika na te odpady w części odnoszącej się do bioodpadów poddawanych kompostowaniu.
7. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 6, zobowiązani są do dostarczania bioodpadów, które
nie podlegają kompostowaniu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa
w § 7 ust. 4.
8. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno być realizowane
w wyznaczonym na terenie nieruchomości miejscu bądź urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład
substancji organicznych oraz bez uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
§ 3. 1. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń oraz podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia lub ograniczenia śliskości nawierzchni
za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu. Błoto, śnieg, lód i inne
zanieczyszczenia należy gromadzić poza terenem przystanków w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
przechodniów i pojazdów oraz nie utrudniający ruchu.
2. Osoby korzystające z nieruchomości służących do użytku publicznego obowiązane są do lokowania
odpadów wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, znajdujących się na tych nieruchomościach.
3. Zabrania się składowania materiałów opałowych, budowlanych i innych przedmiotów
na nieruchomościach służących do użytku publicznego, za wyjątkiem czasowego składowania tych materiałów
lub przedmiotów na chodnikach, poboczach dróg, przy zachowaniu następujących warunków:

᠆ czas składowania nie przekroczy 12 godzin,
᠆ szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie utrudnia im ruchu,
᠆ bezpośrednio po zakończeniu składowania nastąpi oczyszczenie zajmowanego terenu.
§ 4. 1. Na terenach nieruchomości lub ich częściach, poza myjniami mycie pojazdów samochodowych
może się odbywać jedynie w miejscu nieprzeznaczonym do użytku publicznego, o utwardzonym, szczelnym
podłożu, a powstające ścieki zagospodarowane są przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów
szczególnych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego
Regulaminu.
2. Poza warsztatami naprawczymi naprawy pojazdów można prowadzić w obrębie nieruchomości jeżeli
nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone
zgodnie z niniejszym regulaminem.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności 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 oraz utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 5. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub w workach, o których mowa
w regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, służą następujące rodzaje worków lub pojemników:
1) pojemniki rozmieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
publicznych o pojemności co najmniej 30 litrów;

na

drogach
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2) pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności
co najmniej 120 litrów, o wymiarach i konstrukcji umożliwiających opróżnienie w sposób przewidziany
Normą Europejską;
3) pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7, o pojemności
co najmniej 80 litrów, o wymiarach i konstrukcji umożliwiających opróżnienie w sposób przewidziany
Normą Europejską oraz worki służące do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2
pkt 1-5, o pojemności co najmniej 80 litrów;
4) specjalistyczne pojemniki o pojemności co najmniej 10 litrów służące do zbierania odpadów, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 11-12 oraz 14-15, w które wyposaża się miejsca wskazane w § 7 ust. 4;
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7 należy gromadzić
w pojemnikach lub w workach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, z zachowaniem ich kolorystyki, w zależności
od ich rodzaju:
1) frakcję odpadów – papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - w pojemnikach/workach koloru niebieskiego
oznaczonych napisem „Papier”;
2) frakcję odpadów – szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła - w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
3) frakcję odpadów – metale i frakcję odpadów tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w pojemnikach/workach koloru
żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) frakcję bioodpadów - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”;
5) popiół pochodzący z palenisk domowych: w pojemnikach
„Popiół”.”;

koloru szarego, oznaczonych napisem

4. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8-10 oraz pkt 13 i pkt 16 nie wymagają pojemników lub
worków do zbierania. Należy je gromadzić w sposób selektywny i pozbywać się zgodnie z zasadami
określonymi w § 7 ust. 2 i ust. 3.
5. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z pojemników lub worków, ustala się rodzaje oraz
minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi :
a) pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności
co najmniej 120 litrów,
b) pojemniki lub worki służące do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7,
o pojemności co najmniej 80 litrów;
2) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi :
a) pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności
co najmniej 120 litrów,
b) pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7,
o pojemności co najmniej 80 litrów;
3) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
a) pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności
co najmniej 120 litrów,
b) pojemniki lub worki służące do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7,
o pojemności co najmniej 80 litrów.
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6. Każda z nieruchomości wskazanych w ust. 5 musi być wyposażona w minimum jeden pojemnik,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz minimum jeden pojemnik lub worek na odpady komunalne wymienione
w ust. 2 pkt 3).
7. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, jak na przykład parki, na drogach publicznych oraz
przy przystankach komunikacyjnych rozmieszcza się pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt 1), przy
zachowaniu następujących warunków:
1) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, jak na przykład parki, rozmieszcza się co najmniej
po jednym pojemniku na 500 m2 powierzchni,
2) odległość pomiędzy miejscami ustawienia pojemników w pasie drogowym drogi publicznej w terenach
zabudowanych z urządzonym chodnikiem nie może przekraczać 500 m, a na terenach niezabudowanych
1000 m,
3) przy przystankach komunikacyjnych rozmieszcza się co najmniej jeden pojemnik, który należy lokalizować
pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
8. Pojemniki, o których mowa w ust. 7 powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem
wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.
9. Właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązuje ilość oraz minimalna pojemność
pojemników lub worków zgodnie z wymogami określonymi w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) dla części zamieszkałej
oraz ust. 5 pkt 3) dla części niezamieszkałej.
10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
a) stosowanie pojemników wyposażonych w szczelną pokrywę zabezpieczającą zbierane odpady komunalne
przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,
b) cykliczne mycie i dezynfekcję pojemników, co najmniej raz na sześć miesięcy,
c) niedopuszczanie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników, bieżącą likwidację usterek,
oraz wymianę pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze
użytkowanie,
d) rozmieszczenie pojemników na terenie nieruchomości na wyrównanej, utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki
przed wjazdem lub wejściem na teren nieruchomości albo pozostawić w otwartym miejscu dostępnym
bezpośrednio z drogi. W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu przedsiębiorcy do nieruchomości,
właściciel nieruchomości dostarcza pojemniki do miejsca umożliwiającego ich odbiór.
12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne
dostęp do pojemników na odpady komunalne oraz zapewnić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dostęp do zbiorników
na nieczystości ciekłe, w sposób umożliwiający sprawne i bezpieczne opróżnienie pojemników i zbiorników.
§ 6. 1. Utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
właściciele nieruchomości zapewniają poprzez:
1) wyznaczenie miejsca na nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne, przeznaczonego
na gromadzenie odpadów według zasad określonych w § 5,
2) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów sprzed działaniem czynników zewnętrznych, celem
uniemożliwienia wydostania się odpadów poza to miejsce,
3) bieżące oczyszczanie miejsca gromadzenia odpadów celem zapobiegania zaleganiu pozostałości odpadów.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
᠆ w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) z budynków wielolokalowych– nie rzadziej niż raz na tydzień;
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie
nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Ustala się częstotliwość pozbywania się następujących odpadów komunalnych:
1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) bioodpady:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
᠆ w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie nie rzadziej
niż raz w miesiącu;
3) popiół pochodzący z palenisk domowych:
a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w okresie od października do kwietnia – raz
w miesiącu, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, w przypadku wytworzenia
odpadów,
b) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne po wytworzeniu odpadów, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz w roku,
b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na kwartał,
c) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne po wytworzeniu odpadów, nie rzadziej niż raz w roku;
5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony, odpady niebezpieczne, 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 oraz
odpady tekstyliów i odzieży:
a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, po wytworzeniu odpadów, nie rzadziej niż raz
w roku,
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b) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a gdzie powstają odpady komunalne po wytworzeniu odpadów, nie rzadziej niż raz w roku;
6) odpady z pojemników rozmieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, o których mowa w § 5 ust. 7, co najmniej jeden raz na tydzień;
7) nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych - nie rzadziej niż raz na kwartał;
8) osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków – z częstotliwością wynikającą z instrukcji
eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele części zamieszkałej
nieruchomości, o których mowa w ust. 5 pozbywają się odpadów wymienionych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-4
bezpośrednio z nieruchomości, w terminie wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów dostarczanego
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, odpadów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 również
poprzez dostarczanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto mogą pozbywać
się przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów poprzez przekazywanie ich odpowiednio
oznakowanych pojemników znajdujących się w miejscach zbierania, o których mowa w ust. 4. Właściciele
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne pozbywają się
odpadów wymienionych w ust 1 oraz ust. 2 poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy, o którym mowa
w ust. 5 pkt b).
4. Informację o miejscu zbierania przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów oraz
o lokalizacji i harmonogramie pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wraz ze
wskazaniem rodzajów przyjmowanych w punkcie odpadów, a także wskazaniem danych podmiotu
prowadzącego punkt zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strumieniu.
5. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, pozbywają się odpadów komunalnych przy
zachowaniu następujących zasad:
a) dla części zamieszkałej obowiązują postanowienia § 7 dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się
odpadów komunalnych odpowiednio z budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub budynków
wielolokalowych,
b) dla części niezamieszkałej właściciele nieruchomości zawierają stosowną umowę na odbiór odpadów
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Burmistrza Strumienia, przy uwzględnieniu częstotliwości i sposobu pozbywania
się odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają
odpady komunalne, określonych w ust. 1 - ust. 3.
6. Pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe musi być dostosowana przez właściciela
nieruchomości do liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ilości wytwarzanych nieczystości
ciekłych oraz określonej w regulaminie częstotliwości pozbywania się tych nieczystości, a jego eksploatacja
i pozbywanie się nieczystości ciekłych musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi
przepełnienie i wypływ nieczystości ze zbiornika bezodpływowego. Pozbywanie się nieczystości ciekłych
następuje poprzez zlecanie usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu nieczystości ciekłych
uprawnionemu przedsiębiorcy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 8. Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji, 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
§ 9. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi
zwierzętami poprzez niepozostawianie zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w kojcu, bądź
na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się.
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2. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego
poziomu higieny zwierząt oraz kontroli populacji tych zwierząt.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy mogą być prowadzone tylko na smyczy, a psy ras
uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na
smyczy oraz z kagańcem.
4. Obowiązkiem utrzymujących zwierzęta domowe jest natychmiastowe usuwanie z terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku odchodów pozostawionych przez zwierzęta, do pojemników
rozmieszczonych na tych terenach lub w ich pobliżu. Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome,
korzystające z pomocy psa – przewodnika.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 10. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, za wyjątkiem terenów:
1) zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
2) usług publicznych,
3) w obrębie nieruchomości przylegających do rynku w Strumieniu poza granicami użytków rolnych.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, winno spełniać
następujące wymagania:
1) zwierzęta gospodarskie należy utrzymywać w miejscach ogrodzonych,
2) zwierzęta gospodarskie należy utrzymywać zgodnie z wymogami sanitarnymi, budowlanymi, ochrony
środowiska i ochrony zwierząt, określonymi odrębnymi przepisami,
3) czynności porządkowe związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich należy prowadzić z taką
częstotliwością, aby nie dochodziło do zalegania nieczystości,
4) minimalna odległość ula zajętego przez pszczoły miodne, mierzona w linii prostej od drogi, chodnika,
ścieżki lub działki użytkowanych publicznie oraz od najbliższego budynku mieszkalnego na sąsiedniej
działce, winna wynosić 10 metrów.
Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 11. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:
1) budynkami wielolokalowymi,
2) obiektami użyteczności publicznej,
3) obiektami, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,
4) obiektami przeznaczonymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.
2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym: od poniedziałku jedenastego tygodnia roku, do piątku piętnastego tygodnia roku;
2) w terminie jesiennym: od poniedziałku trzydziestego ósmego tygodnia roku do piątku czterdziestego
drugiego tygodnia roku.

