
UCHWAŁA XXXIII/204/20                
RADY MIASTA LĘDZINY 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach 

Rada Miasta Lędziny 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny, w brzmieniu 
określonym w załączniku do nieniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XVIII/122/15 Rady Miasta Lędziny 
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 października 2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Maria Głos 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/204/20 

Rady Miasta Lędziny 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 1. 1.  Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Lędziny zobowiązani są do prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają 
następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) zużyte opony, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) przeterminowane leki i chemikalia, 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, 

13) odpady tekstyliów i odzieży, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) popiół z palenisk domowych. 

3. Odpady komunalne inne niż wymienione w ust. 2 należy zbierać jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów segregowanych 
w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach lub workach. 

5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizuje się poprzez: 

1) zbiórkę z terenu nieruchomości frakcji odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, pkt 9, pkt 11 
i pkt 15, 

2) zbiórkę odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 6 w zabudowie jednorodzinnej w celu poddania ich procesom 
kompostowania w przydomowych kompostownikach, 

3) zbiórkę z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa 
w ust. 3, 

4) samodzielne i na własny koszt dostarczanie do PSZOK odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt. 
1-14. 
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6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych i odpadów zebranych selektywnie, z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie. 

7. Odpady – o ile rodzaj odpadu na to pozwala - należy trwale zgnieść, aby uzyskać zmniejszoną ich objętość. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 2. 1.  Gmina zapewnia funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowanego na terenie Gminy. 

2. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady - w postaci odpadów zielonych, 

7) odpady niebezpieczne (oleje silnikowe, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, świetlówki, farby), 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) zużyte opony, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) przeterminowane leki i chemikalia, 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, 

13) odpady tekstyliów i odzieży, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w PSZOK w ilości do 2 Mg na gospodarstwo domowe 
rocznie. 

4. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt 
w godzinach pracy punktu. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 3.  Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego powinien być realizowany przez właściciela nieruchomości poprzez odgarnięcie oraz usunięcie 
lodu i innych zanieczyszczeń. 

Rozdział 4. 
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi 

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem 
niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego. Dokonywanie tych czynności możne odbywać się na wydzielonych, utwardzonych częściach 
nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami możne odbywać się wyłącznie z zachowaniem 
następujących warunków: 

1) niezanieczyszczenia środowiska, 
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2) powstałe w wyniku napraw odpady będą gromadzone i usuwane w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. 

Rozdział 5. 
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, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jak i utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 5. 1.  Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz liczbę osób korzystających z pojemników,  ustala się 
rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) Pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l,                   w tym: 

a) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 110 l, 

b) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 6 do 9 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l                     
i jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

d) dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 10  do 15 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

e) dla nieruchomości, na której zamieszkuje 16 do 30 osób i więcej -  jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 
przyjmując na każde następne, pełne 15 osób, jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

2) Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonane z folii LDPE, dla nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, o pojemności 120 l, według następującej kolorystyki, odpowiadające rodzajowi gromadzonych 
odpadów: 

a) niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

b) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali, 
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych, 

c) zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 
ze szkła, 

d) brązowy dla biodpadów: 

– w skład których wchodzą odpady zielone - oznaczenie napisem "Odpady Zielone", 

– w skład których wchodzą odpady kuchenne - oznaczenie napisem "Odpady Kuchenne", 

e) czarny oznaczony napisem „Popiół” – z przeznaczeniem na żużle i popioły paleniskowe. 

3) Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości wielolokalowej o pojemności 1100 l, wg oznaczeń 
i kolorystyki opisanej w pkt. 2 niniejszego ustępu. 

4) Na odpady budowlane i rozbiórkowe, określone w  § 2 pkt 3, kontenery o minimalnej pojemności 3 m3 lub 
worki typu big-bag. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne: 

1) na nieruchomości, na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej - 
nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

3) dla lokali handlowych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

4) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych nie mniej niż jeden pojemnik                        
o pojemności 240 l, 
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6) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, hospicjów i innych placówek noclegowych - nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 240 l, 

7) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

8) dla ogródków działkowych zrzeszonych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest ustawienie dodatkowego, na zewnątrz, 
poza lokalem, co najmniej jednego kosza przeznaczonego dla klientów, o pojemności nie mniejszej niż 25 l. 

11) dla dróg publicznych oraz ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych - kosz uliczny o pojemności 
nie mniejszej niż 25 l. 

§ 6. 1.  Ustala się warunki utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów                               
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników będzie wynosiła minimum dwa razy w roku. 

2) uszkodzenia pojemników nie wymagające ich wymiany powinny być naprawiane niezwłocznie po ich 
stwierdzeniu. 

3) domykanie pojemników wyposażonych w klapy oraz niedopuszczanie do przepełnienia pojemników. 

2. Realizując obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zapewni należyte wydzielenie na terenie nieruchomości miejsca 
gromadzenia odpadów wytworzonych na nieruchomości. 

§ 7. 1.  Kosze uliczne na drogach publicznych powinny zostać usytuowane: 

1) na terenach zabudowanych tak, aby odległość pomiędzy nimi nie przekraczała 600 m, 

2) na terenach niezabudowanych - na przystankach komunikacji publicznej. 

§ 8. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej winno być 
prowadzone wyłącznie w dostosowanych do tego kompostownikach przydomowych. 

Rozdział 6. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1.  Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie 
z częstotliwością określoną w § 10, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na 
czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do 
nich dostęp dla przedstawicieli podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

§ 10. 1.  Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne co najmniej: 

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie, 

b) w przypadku zabudowy wielolokalowej – dwa razy w tygodniu. 

2) popiół z palenisk domowych co najmniej: 

a) raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, 

b) raz na dwa miesiące w okresie od 1 maja do 30 września. 

3) odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, 
metale, co najmniej: 

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu, 

b) w przypadku zabudowy wielolokalowej – dwa razy w miesiącu. 

4) bioodpady w postaci odpadów zielonych - co najmniej: 
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a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a w 
pozostałych miesiącach poprzez ich odbiór w PSZOK, 

b) w przypadku zabudowy wielolokalowej – raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a w 
pozostałych miesiącach poprzez ich odbiór w PSZOK. 

5) bioodpady w postaci odpadów kuchennych - co najmniej: 

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie, 

b) w przypadku zabudowy wielolokalowej – dwa razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 
raz na tydzień w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej: 

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w roku, 

b) w przypadku zabudowy wielolokalowej – jeden raz w miesiącu. 

2. Dla zabudowy wielolokalowej i jednorodzinnej częstotliwość pozbywania się odpadów niebezpiecznych, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, 
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, w szczególności igieł i strzykawek, tekstyliów i odzieży, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
powinna odbywać się na bieżąco w PSZOK. 

§ 11. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób 
systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników 
bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 
dwa razy w roku. 

Rozdział 7. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. 1 Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych, w zabudowie jednorodzinnej bioodpady powinny być 
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. przez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach. 

3. Odpady wymienione w ust. 2 właściciel nieruchomości możne poddać procesowi kompostowania w sposób 
nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 8. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 13. 1.  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe: 

1) w miejscach publicznych prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa 
w inny sposób zagrażającego otoczeniu - dodatkowo w nałożonym kagańcu, 

2) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych 
do użytkowania publicznego. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy 
psów-przewodników lub psów-opiekunów, 

4) usunięte zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być gromadzone w pojemnikach służących do 
gromadzenia odpadów komunalnych lub w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do 
użytkowania publicznego, w szczególności z chodników, parkingów, terenów zielonych. 

Rozdział 9. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
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z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach 

§ 14. 1.  Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  
w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych, tak by nie mogły przedostać się na drogi publiczne 
oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. 

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić 
w miejscu nie stwarzającym uciążliwości i usuwać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia nieruchomości oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 10. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 15. 1.  Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami magazynowymi wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego bądź 
przechowywania produktów rolno - spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi, 
a także budynki placówek oświatowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, 

2) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku                      
w miesiącu wrześniu lub październiku.
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