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UCHWAŁA NR XXXI/335/2021
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie
Góry
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z 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 2020 r. poz. 1439 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na wniosek Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry
Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:
§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adrian Wolnik
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/335/2021
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 17 lutego 2021 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem należy poddać
segregacji mającej na celu oddzielenie następujących frakcji odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) 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 igieł i strzykawek,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) zużyte opony,
15) odpady tekstyliów i odzieży.
3. Gmina organizuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zobowiązany do
przyjmowania odpadów komunalnych segregowanych według frakcji określonych w ust. 2.
4. Właściciele nieruchomości dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
odpady wymienione w ust. 2 we własnym zakresie oraz na własny koszt.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu
lub innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i ruchu pojazdów.
§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest pod warunkiem odprowadzania
powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, a w szczególności ścieki takie
nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych lub do ziemi.
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§ 4. Dopuszcza się naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi na terenach
nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują skażenia wód oraz gleby, a powstałe odpady komunalne są
zbierane w pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 5. 1. Odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach lub workach
przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających
bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym bezpieczną obsługę przy odbiorze odpadów komunalnych.
3. Na terenach nieruchomości w tym przeznaczonych do użytku publicznego oraz drogach publicznych
stosuje się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki lub worki na odpady niesegregowane (zmieszane) o minimalnej pojemności 80 litrów,
2) pojemniki lub worki na odpady zbierane selektywnie o minimalnej pojemności 80 litrów,
3) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 litrów.
4. Zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający
dojazd środka transportu podmiotu uprawnionego do ich opróżniania.
§ 6. Ustala się następującą kolorystykę oraz nazewnictwo pojemników i worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych:
1) kolor czarny, metaliczny lub szary dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych),
2) kolor niebieski dla odpadów segregowanych - papieru - z oznaczeniem napisem „PAPIER”,
3) kolor zielony dla odpadów segregowanych - szkła - z oznaczeniem napisem „SZKŁO”,
4) kolor żółty dla odpadów segregowanych - metali, odpadów tworzyw sztucznych oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych - z oznaczeniem napisem „METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”,
5) kolor brązowy dla odpadów segregowanych - bioodpadów – z oznaczeniem napisem „BIO”.
§ 7. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszania pojemników i worków na odpady komunalne oraz
warunki utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być zlokalizowane na nieruchomości w miejscu łatwo
dostępnym zarówno dla użytkowników jak i uprawnionego podmiotu,
2) w pojemnikach i workach należy gromadzić odpady odpowiedniej frakcji w zależności od przeznaczenia
pojemnika, czy worka,
3) pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników
zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków, dostępem
gryzoni i innych zwierząt poprzez zamykanie pokrywy pojemnika oraz szczelne zawiązywanie worka;
dopuszcza się pojemniki otwarte o pojemności powyżej 1100 litrów oraz do zbierania odpadów na drogach
publicznych (kosze),
4) w workach do gromadzenia odpadów komunalnych umieszczone w nich odpady nie powinny powodować
ich uszkodzenia podczas załadunku i transportu,
5) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości powinien
utrzymywać w należytym stanie:
a) sanitarnym poprzez ich mycie oraz dezynfekcję co najmniej jeden raz w roku,
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b) porządkowym – nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz do zalegania odpadów poza pojemnikiem,
c) technicznym poprzez zapewnienie szczelności, niezbędnych napraw, konserwacji oraz wymiany.
2. Ustala się następujące zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów poprzez:
1) mycie lub dezynfekcję, lub dezynsekcję, co najmniej jeden raz w roku,
2) bieżące oczyszczanie ze wszystkich odpadów komunalnych znajdujących się poza pojemnikami lub
workami i umieszczanie ich w pojemnikach lub workach,
3) zabezpieczenie przed zbieraniem się wody i błota.
§ 8. 1. Do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą służyć kompostowniki przydomowe.
2. W kompostownikach przydomowych bioodpady należy zbierać na własnej nieruchomości
w ograniczonym ścianami pojemniku położonym na przepuszczalnym podłożu o konstrukcji zapewniającej
dostęp powietrza, w wyniku czego powstaje kompost.
§ 9. 1. Odległość między koszami na odpady komunalne, rozstawionymi na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych nie powinna przekraczać 1 km. Jednak na obszarze miasta
ograniczonym ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bytomską, Legionów, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Opolską, Powstańców Śląskich, Jana Styczyńskiego i Pokoju
odległość między koszami ulicznymi nie powinna przekraczać 250 m.
2. Na przystankach komunikacji publicznej kosze uliczne należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
§ 10. 1. Odpowiednią pojemność pojemników na nieruchomości określa właściciel, uwzględniając średnią
ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, liczbę osób korzystających z tych pojemników lub worków oraz
częstotliwość odbioru odpadów z uwzględnieniem normatywów zawartych w ust. 2 i 3, nie dopuszczając do ich
przepełnienia.
2. Dla nieruchomości zamieszkałych ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków co najmniej
80 litrów, przy minimalnym tygodniowym normatywie pojemności wynoszącym 20 litrów / osobę.
3. Dla nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność pojemników lub worków określa się
uwzględniając następujące tygodniowe normatywy pojemności dla odbioru odpadów:
1) dla szkół wszelkiego typu – 5 litrów na każdego ucznia (studenta) i pracownika, lecz nie mniej niż
240 litrów,
2) dla żłobków i przedszkoli – 5 litrów na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 240 litrów,
3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem – 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej lokalu lub powierzchni handlowej poza lokalem, lecz nie mniej niż 80 litrów,
4) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 240 litrów,
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – lecz nie mniej niż 240 litrów,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – 10 litrów na każdego pracownika lecz nie mniej niż 80 litrów,
7) dla szpitali, internatów, sanatoriów, hoteli, pensjonatów, domów opieki, itp. – 10 litrów na jedno łóżko,
lecz nie mniej niż 240 litrów,
8) dla ogrodów działkowych – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku – 20 litrów na każdy
ogród działkowy, nie mniej niż 1100 litrów, a poza tym okresem – 5 litrów na każdy ogród działkowy, lecz
nie mniej niż 240 litrów,
9) dla cmentarzy – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku – 1 litr na jedno miejsce pochówku,
nie mniej niż 2200 litrów, a poza tym okresem – 1 litr na pięć miejsc pochówku, lecz nie mniej niż
1100 litrów,
10) dla garaży – 10 litrów na garaż, lecz nie mniej niż 80 litrów.
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Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie
z harmonogramem oraz z częstotliwością, o której mowa w § 13 w sposób gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości, udostępniając pojemniki i/lub worki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w miejscu
umożliwiającym swobodny do nich dostęp pracowników uprawnionego podmiotu odbierającego odpady
komunalne.
2. Pojemniki z odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami
wielolokalowymi będącymi blokami mieszkalnymi są opróżniane bezpośrednio w miejscach ich gromadzenia.
3. Pojemniki z odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami
wielolokalowymi na obszarze miasta ograniczonym ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bytomską,
Legionów, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Opolską, Powstańców Śląskich, Jana
Styczyńskiego i Pokoju są opróżniane bezpośrednio w miejscach ich gromadzenia.
§ 12. 1. Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony należy wystawiać w terminie przewidzianym
harmonogramem przy nieruchomości lub w innym miejscu wyznaczonym w przypadku utrudnionego dojazdu
do nieruchomości (wąskie drogi) w zabudowie jednorodzinnej, w altankach śmietnikowych oraz placach
gospodarczych w zabudowie wielolokalowej, w tym w zabudowie wielolokalowej będącej blokami
mieszkalnymi.
2. Bioodpady powstające na terenie nieruchomości w przypadku braku możliwości ich kompostowania na
nieruchomości należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu w wyznaczonym przez harmonogram terminie.
3. Odpady zebrane selektywnie zgodnie ze specyfikacją frakcji określoną w § 1 ust. 2 można dostarczyć
według potrzeb do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w szczególności:
1) odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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 tym igieł i strzykawek, stanowiące odpad komunalny wydzielone ze strumienia powstających
odpadów komunalnych,
2) przeterminowane leki,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe.
4. Gmina zapewnia również:
1) odbiór przeterminowanych leków według potrzeb, w wytypowanych aptekach w godzinach ich otwarcia,
2) odbiór zużytych baterii według potrzeb, w specjalnie oznaczonych pojemnikach znajdujących się
w wybranych szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.
§ 13. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:
1) odpady niesegregowane (zmieszane):
a) jeden raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej,
b) jeden raz na tydzień dla zabudowy wielolokalowej,
c) trzy razy w tygodniu dla zabudowy wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi,
2) odpady frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
zebrane w sposób selektywny:
a) jeden raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej,
b) jeden raz na tydzień dla zabudowy wielolokalowej oraz zabudowy wielolokalowej będącej blokami
mieszkalnymi,
3) odpady frakcji bioodpady, zebrane w sposób selektywny:
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a) dla zabudowy jednorodzinnej:
᠆ jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
᠆ jeden raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do 31 marca,
b) dla zabudowy wielolokalowej oraz dla zabudowy wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi jeden
raz na tydzień,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony:
a) dwa razy w roku odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości w dniu określonym w harmonogramie dla
zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej,
b) jeden raz na tydzień dla zabudowy wielolokalowej będącej blokami mieszkalnymi.
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:
1) szkoły wszelkiego typu – jeden raz na tydzień,
2) żłobki i przedszkola – jeden raz na tydzień,
3) lokale handlowe oraz punkty handlowe poza lokalem – jeden raz na tydzień,
4) lokale gastronomiczne – jeden raz na tydzień,
5) uliczne punkty szybkiej konsumpcji – jeden raz na tydzień,
6) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych –
jeden raz na dwa tygodnie,
7) szpitale, internaty, sanatoria, hotele, pensjonaty, domy opieki, itp. – jeden raz na tydzień,
8) ogrody działkowe – jeden raz na dwa tygodnie,
9) cmentarze – jeden raz na dwa tygodnie,
10) garaże – jeden raz na dwa tygodnie.
3. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości przez podmiot
uprawniony w sposób systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się
zbiorników bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, lecz
nie rzadziej niż jeden raz na 4 miesiące.
4. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacji publicznej oraz innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy opróżniać z częstotliwością uzależnioną od miejsca
usytuowania kosza oraz gwarantującą nie przepełnianie się pojemników, lecz nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
§ 14. 1. Dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie bioodpadów powstających na terenie
nieruchomości innych niż zabudowa jednorodzinna, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości oraz osoby je zamieszkujące podejmowali działania
zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
2) ograniczenia zakupów produktów jednorazowego użytku,
3) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy,
4) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych.
3. Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.
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Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego wyłącznie na smyczy,
2) usuwania odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku
publicznego do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników lub
koszy ulicznych; z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa –
przewodnika,
3) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.
Rozdział 6.
Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej; zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 16. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w sposób:
1) nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
2) nie powodujący zanieczyszczenia powietrza.
2. Spełnienie wymogów ust. 1 wymaga:
1) usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych oraz innych miejsc użyteczności
publicznej,
2) zapewnienia zwierzętom warunków bytowania w sposób uniemożliwiający samodzielne opuszczanie
zwierzęcia z terenu nieruchomości właściciela.
3. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej:
1) Centrum Miasta – w granicach zamkniętych ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bytomską, Legionów,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Strzelców Bytomskich, Opatowicką, Opolską, Powstańców Śląskich,
Styczyńskiego i Pokoju,
2) w budynkach wielolokalowych i wielolokalowych będących blokami mieszkalnymi i obiektach im
przynależnych,
3) na terenach osiedli mieszkaniowych.
4. Pszczoły miodne należy utrzymywać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy
sąsiednich nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
osób korzystających z nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane budynkami wielolokalowymi oraz budynkami wielolokalowymi będącymi blokami
mieszkalnymi oraz obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami wykorzystywanymi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
i magazynowej.
2. Deratyzację przeprowadza się:
1) w okresie wiosennym w terminie od 1 do 15 kwietnia,
2) w okresie jesiennym w terminie od 1 do 15 października.

