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UCHWAŁA NR LXVI/1333/10
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice 

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

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice o następującej treści. 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) 

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); 

3) katalogu odpadów - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206); 

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu 
przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane 
w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, w szczególności: meble, materace, wózki dziecięce, 
wanny, itp.; 

5) przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo 
posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta Katowice na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

6) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady w myśl definicji zawartej w ustawie 
o odpadach do których zaliczamy: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, papier i tekturę 
nieopakowaniową, opakowania z papieru i tektury; 

7) odpadach kuchennych ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć, odpady kuchenne i domowe takie 
jak: resztki warzyw, owoców i pieczywa, fusy od kawy i herbaty, skorupy jaj, włosy, ptasie pióra, inne resztki 
jedzenia za wyjątkiem mięsa i wędlin oraz kości, papier i tektura zanieczyszczona (np. zatłuszczona) nie 
nadająca się do jej ponownego wykorzystania; 

8) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości 
w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych a także odpady pochodzenia roślinnego 
z targowisk, parków, cmentarzy, ogródków działkowych i przydomowych; 

9) „Planie gospodarki odpadami dla miasta Katowice” – należy przez to rozumieć załącznik do Uchwały nr 
XLIII/915/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2005 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice”. 

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice nieuregulowanych 
niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy. 
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3. Zasady postępowania i gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności zbieranie, odbiór, 
transport, odzysk i unieszkodliwianie, muszą być prowadzone zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla miasta 
Katowice”. 

4. W sprawach dotyczących zasad postępowania i gospodarowania odpadami nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą, stosuje się przepisy ustawy o odpadach, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 
r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. 
U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do: 

1) wyposażenia nieruchomości poprzez zakup, wydzierżawienie lub w inny sposób uzgodniony 
z przedsiębiorstwem wywozowym, w standardowe pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l 
i kontenery o pojemności: 5m3 , 7m3 , 10m3, 20m3 przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 
niesegregowanych, wielkogabarytowych, odpadów z remontów; 

2) wydzielenia i przygotowania na własny koszt miejsca na pojemniki i kontenery do zbierania odpadów 
komunalnych: 

a) w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki i kontenery nie jest możliwe na terenie własnej 
nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników 
i kontenerów na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, 

b) zezwala się także na zastosowanie rozwiązań o których mowa w § 5 ust. 2-3 oraz § 5 ust. 12 pkt 2.; 

3) zapewnienia prawidłowego zbierania i odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych; 

4) pozbywania się odpadów zgodnie z przepisami ustawy, przepisami odrębnymi i zasadami niniejszego 
Regulaminu; 

5) zapewnienia pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostępu do urządzeń służących do zbierania 
odpadów i gromadzenia nieczystości ciekłych w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób 
umożliwiający ich opróżnianie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów; 

2. Organizatorzy imprez masowych, po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości na której odbywa się 
impreza masowa, mają obowiązek: 

1) wydzielenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą ilość pojemników 
bądź kontenerów do gromadzenia odpadów; 

2) usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy; 

3) usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości na której 
impreza się odbywała, jeżeli jej uczestnicy mogli spowodować zanieczyszczenie tego terenu; 

4) zapewnienia wystarczającej ilości przenośnych szaletów. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w następującym zakresie: 

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

2) odpady zielone; 

3) surowce wtórne i odpady opakowaniowe nadające się do ponownego wykorzystania i recyklingu: 

a) papier, 

b) szkło, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) metal, 

4) odzież; 
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5) odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych (np. leki), 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) odpady wielkogabarytowe; 

8) odpady remontowo-budowlane; 

9) pozostałe niesegregowane odpady komunalne, niezawierające frakcji wymienionych w § 2 ust. 3 pkt. 1-8. 

4. Przy wykonywaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 2 ust. 3, dopuszcza się 
następujące metody jego prowadzenia: 

1) indywidualne kompostowanie przydomowe - odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone 
powstające w małych posesjach, domkach jednorodzinnych, działkach, cmentarzach; 

2) zbiórka w pojemnikach, kontenerach, workach spełniających wymagania określone w Rozdziale 3; 

3) samodzielne dostarczenie do punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty gospodarcze na terenie 
miasta - surowce wtórne i odpady opakowaniowe określone w § 2 ust. 3 pkt 3; 

4) samodzielne dostarczenie do zakładu utylizacji odpadów mieszczącego się przy ul. Milowickiej 7 w 
Katowicach – odpady zielone, surowce wtórne i odpady opakowaniowe, a także baterie, opony, odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) samodzielne dostarczenie do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach, administracjach osiedlowych, 
jednostkach handlowych – zużyte baterie; 

6) samodzielne dostarczenie do punktów zbierania i punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
–zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) samodzielne dostarczenie do punktów zbiórki wskazanych przez przedsiębiorstwa wywozowe – odpady 
niebezpieczne, surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane; 

8) samodzielne dostarczenie przeterminowanych lekarstw do wyznaczonych przez Miasto aptek. Aktualna lista 
punktów odbioru leków będzie przekazywana do publicznej wiadomości poprzez oficjalną stronę internetową 
Urzędu Miasta Katowice; 

9) składowanie w miejscach wyznaczonych przez administratora terenu i odpowiednio oznakowanych – odpady 
wielkogabarytowe; 

10) w przypadku, gdy odpady odbierane od właściciela nieruchomości będą przerabiane w sposób biologiczny 
(np. kompostowanie) nie ma on obowiązku selektywnego zbierania odpadów wymienionych w § 2 ust. 3 pkt. 
1 i 2. 

5. W przypadku prowadzenia indywidualnych kompostowni przydomowych należy zadbać aby nie stanowiły 
one uciążliwości dla sąsiadów. 

6. Zabrania się zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych w urządzeniach służących do selektywnej 
zbiórki odpadów oraz wrzucania frakcji innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku. 

7. Zabrania się mieszania odpadów komunalnych objętych obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów 
z pozostałymi odpadami komunalnymi, wymienionymi w § 2 ust. 3 pkt. 9. 

8. Odbiór odpadów z nieruchomości odbywa się w dni powszednie w godzinach nie powodujących naruszenia 
porządku publicznego. 

9. W granicach administracyjnych miasta zabrania się: 

1) składowania wszelkich odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych; 

2) wypalania suchych traw, liści i innych pozostałości roślinnych za wyjątkiem opanowanych przez patogeny 
roślinne (choroby lub szkodniki) nie dających się zwalczyć inną metodą niż spalanie; 

3) napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach, parkingach, miejscach postojowych, ciągach 
pieszo-jezdnych, placach publicznych z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 4 pkt 2; 

4) mycia pojazdów samochodowych poza miejscami do tego celu wyznaczonymi przez poszczególnych 
zarządców nieruchomości spełniającymi wymagania określone w § 4 pkt 1; 
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5) garażowania motocykli i motorowerów w nie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach budynków 
wielomieszkaniowych; 

6) spalania odpadów komunalnych w piecach centralnego ogrzewania i paleniskach domowych. 

§ 3. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy: 

1) oczyszczanie ze śniegu i lodu poprzez ich odgarnięcie; 

2) pryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu przy krawężnikach chodnika (zabezpieczenie drzew) w sposób nie 
powodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów; 

3) usuwanie śliskości i gołoledzi oraz usuwanie środków użytych do tego celu niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
ich zastosowania; 

4) usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się; 

5) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący wtórnego pylenia; 

6) przewoźnik - dostawca opału, materiałów budowlanych lub innych w przypadku konieczności ich zwałowania 
na chodniku przed zmagazynowaniem, zobowiązany jest do przeprowadzenia tego w taki sposób, aby nie 
powodować utrudnienia dla ruchu pieszego a miejsce składowania tych materiałów powinno być oczyszczone 
natychmiast po ich usunięciu. 

§ 4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 
dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami: 

1) mycie odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji 
sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, w szczególności ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych; 

2) dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, 
tylko za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz 
uciążliwości dla sąsiadów, a poza terenem nieruchomości – w przypadku uzasadnionych napraw 
spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczania 

oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, dopuszcza się ogólnie 
dostępne standardowe pojemniki i kontenery przystosowane do opróżniania ręcznego jak i automatycznego. 

2. W sytuacjach przejściowego zwiększenia się strumienia odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości lub gdy ustawienie pojemników (kontenerów) na terenie nieruchomości narusza przepisy odrębne, 
do zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie odpowiednio oznaczonych, szczelnych worków 
z tworzywa sztucznego dostarczonych przez przedsiębiorstwo wywozowe z którym właściciel nieruchomości 
zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. 

3. W sytuacjach, gdy na terenie nieruchomości brak jest miejsca na ustawienie pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów, określonych w § 2 ust. 3 pkt 3, dopuszcza się worki do czasowego gromadzenia tych odpadów. 
Worki powinny być oznakowane i posiadać kolorystykę zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2-5. 

4. Pojemniki (kontenery) lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być czytelnie 
oznakowane w sposób trwały i widoczny nazwą firmy oraz telefonem kontaktowym, posiadać opis określający ich 
przeznaczenie (rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone – pojemniki lub worki w kolorze brązowym; 

2) szkło - pojemniki lub worki w kolorze zielonym; 

3) papier - pojemniki lub worki w kolorze niebieskim; 

4) metal - pojemniki lub worki w kolorze pomarańczowym; 

5) tworzywa sztuczne - pojemniki lub worki w kolorze żółtym; 
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6) tworzywa sztuczne i metal - pojemniki w kolorze pomarańczowo – żółtym; 

7) odzież – specjalistyczne pojemniki w kolorze kremowym; 

8) odpady niebezpieczne – specjalistyczne pojemniki służące do zbierania poszczególnych kategorii odpadów 
niebezpiecznych lub pojemniki w kolorze czerwonym; 

9) niesegregowane zmieszane odpady komunalne - pojemniki, kontenery lub worki w kolorze czarnym, 
metalicznym, szarym lub innym nie zastrzeżonym określonym w § 5 ust. 4 pkt 1-8; 

5. Odpady komunalne wielkogabarytowe należy gromadzić w kontenerach o pojemności: 5, 7, 10, 20 m3 
dostosowanych do tego typu odpadów lub w miejscach wyznaczonych przez administratora terenu odpowiednio 
oznakowanych, ogrodzonych i utwardzonych. 

6. Odpady powstałe w wyniku robót budowlanych np. remontu lub modernizacji lokalu, należy gromadzić 
w specjalistycznych kontenerach uniemożliwiających pylenie. 

7. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przejścia podziemne itp.) odpady komunalne 
należy gromadzić w koszach na śmieci. 

8. Liczba i minimalna pojemność pojemników (kontenerów) na odpady komunalne, stanowiących wyposażenie 
nieruchomości, musi zapewnić zbieranie w nich wszystkich odpadów komunalnych przez okres pomiędzy 
kolejnymi wywozami i musi być adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających okresowo 
oraz ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych i w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

9. Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników, kontenerów, worków służących do 
zbierania odpadów komunalnych przyjmuje się następującą normatywną ilość produkowanych w skali miesiąca 
odpadów komunalnych - 0,14 m3/osobę (140 l/osobę) – dla mieszkańców zabudowy jedno i wielorodzinnej. 

10. Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 
70). 

11. Pojemniki i kontenery powinny być ustawione w granicach nieruchomości na równej, utwardzonej 
nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich 
użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorstwa wywozowego, w sposób nie powodujący uciążliwości 
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

12. Miejsce ustawienia pojemników i kontenerów musi spełniać wymagania lokalizacyjne i budowlane, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.). 

13. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników (kontenerów) na odpady komunalne: 

1) każda nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik (kontener) do 
gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących 
lub przebywających czasowo na terenie nieruchomości i normatywnej ilości odpadów określonej w § 5 ust. 9, 
przy uwzględnieniu wymaganej w § 6 ust. 2 częstotliwości pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości; 

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub 
kilku pojemników (kontenerów) na odpady za zgodą właściciela pojemnika (kontenera) oraz w porozumieniu 
z przedsiębiorstwem wywozowym, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika (kontenera) 
wyliczoną według zasady określonej w § 5 ust. 13 pkt 1; 

3) nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza (w tym punkty małej gastronomii), 
cmentarze, ogrody działkowe, obiekty użyteczności publicznej itp., należy wyposażyć w co najmniej jeden 
pojemnik (kontener) do gromadzenia odpadów komunalnych a jego pojemność ustala się z przedsiębiorstwem 
wywozowym w zależności od faktycznego nagromadzenia odpadów - w przypadku prowadzenia działalności 
handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej, podmiot prowadzący taką działalność zobowiązany jest 
do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady, 

4) pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych odpadów komunalnych 
winny być ustawione w zestawie po jednym pojemniku na poszczególne rodzaje (szkło, makulaturę, tworzywa 
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sztuczne itp.), a pojemność jednego pojemnika wchodzącego w skład zestawu nie powinna być mniejsza niż 
1,1 m3 ; 

5) urządzenia do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych (kosze uliczne) powinny być rozmieszczane 
w miejscach i przy obiektach szczególnie uczęszczanych np. centra i ulice handlowe, sklepy, zakłady 
gastronomiczne, parkingi, zieleńce, place zabaw i wypoczynku, obiekty sportowe, wzdłuż dróg i chodników, na 
przystankach komunikacji publicznej, przy świetlicach, ośrodkach zdrowia, w rejonie skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną, w przejściach podziemnych itp. w ilości uzależnionej od intensywności ruchu pieszego. 
Pojemność pojedynczego kosza ulicznego nie powinna być mniejsza niż 40 l. 

14. Pojemniki i kontenery na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa 
i higieny sanitarnej, a w szczególności: 

1) powinny być estetyczne i wyposażone w szczelną pokrywę; 

2) nie powinny powodować nadmiernego hałasu w trakcie ich przetaczania i opróżniania; 

3) powinny być okresowo czyszczone i dezynfekowane. 

15. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i kontenerach śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, opon, baterii, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, 
lakierów, a także odpadów z działalności gospodarczej i odpadów medycznych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

16. Zabrania się pozostawiania niezabezpieczonych resztek spożywczych, odpadów komunalnych w miejscach 
żerowania zwierzyny wolno żyjącej (dzikiej). 

17. Zakazy określone w § 5 ust. 15 dotyczą także koszy ulicznych. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 6. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych powinna gwarantować właściwy 
stan higieniczno-sanitarny oraz estetykę nieruchomości a w szczególności powinna być tak dobrana aby nie 
następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników (kontenerów) 
lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. 

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) odpady komunalne niesegregowane: 

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

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

c) w sytuacji opisanej w § 5 ust. 2, w przypadku odpadów zgromadzonych w workach na skutek przejściowego 
zwiększenia się strumienia odpadów komunalnych – do 2 dni roboczych od dnia nagromadzenia odpadów, 

d) dla obiektów oraz terenów handlowo-usługowych - 2 razy w tygodniu, 

e) dla jednostek handlowo – usługowych zlokalizowanych poza budynkiem – codziennie, 

f) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 1 raz w tygodniu, 

g) dla internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 1 raz na 2 tygodnie, 

h) dla szpitali – 2 razy w tygodniu, 

2) surowce wtórne i odpady opakowaniowe - co najmniej 1 raz w miesiącu; 

3) odzież – wg harmonogramu opracowanego przez przedsiębiorstwo wywozowe; 

4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – co najmniej 1 raz w tygodniu; 

5) odpady kuchenne ulegające biodegradacji gromadzone łącznie z odpadami zielonymi - co najmniej 1 raz 
w tygodniu; 

6) odpady zielone – w miarę zapełniania się pojemnika lecz nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie; 
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7) odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych – w miarę zapełniania się pojemnika; 

8) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) gromadzone w kontenerach – w miarę zapełnienia lecz nie później niż 14 dni od daty podstawienia 
kontenera, 

b) zbierane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości – możliwie jak najszybciej w terminach 
uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, 

9) odpady remontowo-budowlane – w miarę zapełniania się kontenera; 

10) odpady zbierane w koszach ulicznych – co najmniej 2 razy w tygodniu; 

11) nieczystości ciekłe – z częstotliwością wynikającą z objętości zbiornika i wyliczeń wynikających z norm 
ilości nieczystości płynnych określonych w § 5 ust. 10 w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze 
zbiornika, a zwłaszcza jego przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na kwartał; 

12) z nieruchomości, na których zorganizowano imprezy masowe – bezzwłocznie po zakończeniu imprezy. 

3. W przypadku nie spełnienia norm minimalnych częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych, 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany niezwłocznie wyposażyć nieruchomość w taką ilość pojemników, która 
zapewni możliwość gromadzenia w nich wszystkich wytwarzanych odpadów. 

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób zgodny 
z przepisami ustawy, przepisami odrębnymi, zasadami niniejszego Regulaminu oraz „Planu gospodarki odpadami 
dla miasta Katowice”. 

5. Pozbywanie się odpadów komunalnych realizowane jest przy pomocy: 

1) systemu podstawowego polegającego na cyklicznym odbiorze odpadów komunalnych niesegregowanych; 

2) systemu uzupełniającego który realizuje: 

a) odbiór surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych, 

b) odbiór odpadów wielkogabarytowych, 

c) odbiór odpadów remontowo-budowlanych, 

d) odbiór odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych), 

e) odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, 

f) odbiór odpadów zielonych, 

g) odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 

h) odbiór przeterminowanych lekarstw, 

i) odbiór odzieży, 

j) zadania o charakterze sezonowym, 

k) indywidualne zlecenia nie objęte funkcjonującymi systemami. 

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na 

składowiskach odpadów 

§ 7. 1. Ustala się następujące ilości odpadów komunalnych, które przedsiębiorstwo wywozowe może poddawać 
procesowi składowania (D1, D5, zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o odpadach): 

1) od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. maksymalnie 75 % odebranej masy odpadów komunalnych; 

2) od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. maksymalnie 50 % odebranej masy odpadów komunalnych; 

3) od dnia 1 stycznia 2021 r. maksymalnie 35 % odebranej masy odpadów komunalnych. 

2. Poziomy określone w § 7 ust. 1 pkt 1-3, dotyczą przedsiębiorstw wywozowych odbierających odpady 
o kodach 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02 wg katalogu odpadów. 
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3. Odpady komunalne powstające w granicach administracyjnych Miasta Katowice należy kierować na 
poniższe składowiska, spełniające zasadę najlepszej dostępnej technologii oraz położone najbliżej Miasta 
Katowice: 

1) Landeco Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 4 w Siemianowicach Śląskich; 

2) Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II w Bytomiu; 

3) Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o. o. ul. Grenadierów w Sosnowcu. 

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z "Planu gospodarki dla miasta Katowice" 

§ 8. 1. Wykonawców robót budowlanych zobowiązuje się aby odpady budowlane powstające na placu budowy 
segregować i niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych przekazać do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów. 

2. Na terenie cmentarzy wprowadza się obowiązek oddzielnego zbierania odpadów zielonych i pozostałych 
niesegregowanych. 

3. Przedsiębiorstwa wywozowe, które otrzymały zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, zobowiązane są 
do dostarczania w obsługiwanych rejonach pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów określonych w § 2 ust. 3 pkt 1, 2, 3 oraz ich opróżniania i dostarczania do dalszej przeróbki. 

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku 

§ 9. 1. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do: 

1) dbania by zwierzęta nie zakłócały spokoju, nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia; 

2) bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych, zanieczyszczeń i odchodów własnych zwierząt domowych; 

3) wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu; 

2. Zezwala się na zwolnienie psów ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 
w przypadku, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, piaskownic, na 
wydzielone place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki i fontanny itp. Zakaz wprowadzania psów do budynków 
użyteczności publicznej i obsługi ludności nie dotyczy psów będących przewodnikami dla inwalidów. 

4. Właściciele psów zobowiązani są do okazywania dowodów płacenia podatku od posiadania psów 
i zaświadczeń ich szczepienia oraz okazywania tych dokumentów na żądanie osób działających z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Katowice. 

5. Właściciele i administratorzy budynków wielomieszkaniowych zobowiązani są do postawienia na swoim 
terenie odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych koszy na psie odchody oraz regularnego opróżniania 
i dezynfekowania tych pojemników. 

6. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych po zapewnieniu 
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, o ile nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla 
współlokatorów. Wskazane jest przy tym zamieszczenie odpowiedniego zapisu w regulaminie porządku 
domowego zatwierdzonego przez zarządcę lub właściciela. 

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 10. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do: 

1) usuwania zanieczyszczeń i odchodów własnych zwierząt na traktach publicznych oraz takie prowadzenie 
zwierząt by nie powodowały szkód na trasie ich przemarszu; 

2) dbania, by zwierzęta nie stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie stanowiły uciążliwości 
w tymzapachowej dla otoczenia i mieszkańców sąsiednich posesji. 

2. Hodowle zwierząt nie mogą być prowadzone w budynkach wielomieszkaniowych i na terenach o dużej 
intensywności zabudowy wielo i jednorodzinnej. 
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Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 11. 1. Deratyzacja powinna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 
produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz w gospodarstwach rolnych. 

2. Przeprowadzanie deratyzacji na terenie miasta Katowice ustala się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie 
wiosennym i jesiennym. 

3. Szczegółowe terminy deratyzacji wydane w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym ustali Prezydent Miasta Katowice oraz każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. 

Rozdział 10.
Przepisy końcowe 

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 

2. Traci moc uchwała nr LVII/1189/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej 
i na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Jerzy Forajter


