
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Lędziny

Rozdział 1 -  Postanowienia ogólne
§ 1

1.  Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Lędziny.

2. Regulamin określa obowiązki:
 a)  mieszkańców Gminy Lędziny oraz innych osób przebywających na  

terenie Gminy,
 b)  właścicieli nieruchomości,
 c)  właścicieli punktów handlowych, usługowych, parkingów, obiektów 

sportowych, zakładów i przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą,

 d)  przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych,

 e)  wykonawców robót budowlanych,
 f)  zarządzających obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności,
 g) zarządców dróg publicznych,
 h)  zarządców nieruchomości wspólnych i firm transportowych komunalnych,
 i)  wprowadzających, zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

prowadzących zakłady jego przetwarzania, zbierania, recyklingu,
 j)  przedsiębiorców prowadzących stacje recyklingu i przetwarzania po-

jazdów wycofanych z eksploatacji,
§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.  ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 
z późn. zm.)

2.  właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaści-
cieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością,

3.  odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w 
gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstają-
cych w gospodarstwach domowych,

4.  odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć 
odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na 
swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach,

5.  odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady w rozumieniu 

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z 
późn. zm.):

 a)  należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A 
załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właś-
ciwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy

 b)  należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B 
załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników 
wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co naj-
mniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

6.  nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzo-
ne przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

7.  ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków przezna-
czonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, 
powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funk-
cjonowania gospodarstw domowych,

8.  odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na 
prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji i 
uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk,

9.  stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizo-
wane przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

10.  zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to szczelne instala-
cje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w 
miejscu ich powstawania odpowiadające wymaganiom wynikającym z 
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 
2003 Nr 207, poz. 2016) posiadających pozwolenie na użytkowanie,

11.  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych, definicję tę wypełniają 
również gminne jednostki organizacyjne spełniające warunki wymaga-
ne przy udzielaniu takich zezwoleń,

12.  zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyj-
nie przebywające z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim 
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego to-
warzysza,

13.  zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospo-
darskie w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierząt gospodarskich,

14.  właścicielach zwierząt domowych - rozumie się przez to także posiada-
czy i utrzymujących zwierzęta,

15.  chodniku – należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego wyznaczoną z jednej strony granicą nieru-
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Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Czytelnicy!
Otrzymaliście Państwo pierwszy numer 

„Dodatku ekologicznego” w 2006 roku. Jak 
już informowaliśmy w poprzednich numerach, 
również w tym roku niniejsza publikacja obję-
ta będzie dotacją finansową Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Stosowna ad-
notacja, znajduje się na każdej dofinansowa-
nej stronie. Wsparcie to zobowiązuje Nas do 
dalszej wytężonej pracy na rzecz promowania 
ekologicznej edukacji mieszkańców miasta 
Lędziny, a jednocześnie umożliwia szersze 
ujęcie tematu.

W tym roku pragniemy wzbogacić nasz 
dodatek o treści przygotowywane wspólnie 
ze szkołami i lędzińską młodzieżą. W planach 
mamy zorganizowanie kilku konkursów pro-
pagujących: ekologię, ochronę środowiska i 
zrównoważony rozwój. Mamy nadzieję, że na-
sze starania – uhonorowane już przez WFOŚ, 
znajdą wsparcie wśród naszych czytelników i 
nadal cieszyły się będą dużym zainteresowa-
niem. Jednocześnie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców do współpra-
cy oraz do składania propozycji możliwych do 
prezentacji na łamach Dodatku Ekologiczne-
go zagadnień.

Tegoroczną tematykę ekologiczną roz-
poczynamy od opublikowania, ważnego dla 
środowiska i miasta, dokumentu, a mianowi-
cie: „Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny”. 
Rada miasta uchwaliła nowy regulamin na 
sesji w dn. 12.01.2006. Dokument ten będzie 
obowiązywał aż do momentu jego odwołania.  
Z tego właśnie względu warto odłożyć ni-
niejszy numer „na półkę”, gdyż z pewnością 
jeszcze wielokrotnie będziemy się do niego 
odnosić, a zapewne również Państwu może on 
służyć pomocą i być źródłem odpowiedzi na 
pytania dotyczące porządku w mieście. 

Marek Spyra  

Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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chomości a z drugiej ulicą bądź pasem zieleni, rowem odwadniającym 
lub innym elementem będącym w utrzymaniu zarządcy dróg,

16.  sprzęt-urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od 
dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycz-
nych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu 
elektrycznego lub pól magnetycznych i zaprojektowane do użytku pod 
napięciem elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmien-
nego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczane do grup sprzętu określo-
nego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495).

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości  

na nieruchomościach i terenach użytku publicznego
§ 3

1.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku, 
czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości 
poprzez:

 a)  utrzymanie zbiorników bezodpływowych w stanie nie zagrażającym 
zanieczyszczeniu gruntu i wód,

 b)  systematyczne sprzątanie nieruchomości w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia powietrza, wód i gruntu, utrzymywanie zabudowań, 
elementów małej architektury i ogrodzeń w stanie kompletnym i gwa-
rantującym estetyczny wygląd,

 c)  utrzymywanie zieleńców, jeżeli położone są pomiędzy nieruchomoś-
cią, a krawędzią chodnika. W miarę potrzeb wygrabienie i koszenie 
trawników, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych krzewów i drzew 
rosnących na prywatnej posesji ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zwisające konary i gałęzie (prześwit nad chodnikiem min. 2,5 m, nad 
jezdnią 5 m),

 d)  wykaszanie roślinności zielnej i ruderalnej oraz zarośli porastających 
posesje, podwórka, przydroża, przypłocia w rejonie zabudowań które 
swoim wyglądem pogarszają estetykę otoczenia a w okresie zamiera-
nia stwarzają zagrożenie pożarowe,

2.  Za wykonanie obowiązków o których mowa w pkt. f, g na terenie budo-
wy odpowiedzialnym jest wykonawca robót budowlanych.

3.  Właściciel nieruchomości w tym nieruchomości zabudowanej, którego 
działalność powoduje zanieczyszczenia dróg publicznych zobowiązany 
jest do usunięcia tych zanieczyszczeń.

4.  Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych np. spółdzielnie miesz-
kaniowe, wspólnoty mieszkaniowe ustalają wewnętrzne zasady utrzyma-
nia porządku i czystości na administrowanych nieruchomościach zgod-
nie z przepisami niniejszego regulaminu.

§ 4
Zarządca dróg zobowiązany jest do: 
1.  wyposażenia pasów drogowych w urządzenia do gromadzenia odpadów 

komunalnych zebranych z chodników i utrzymywania tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, tj. koszy 
na śmieci,

2.  systematycznego sprzątania dróg w sposób nie powodujący zanieczysz-
czenia powietrza, wód i gruntu,

3. mycia nawierzchni dróg w ramach zaistniałych potrzeb,
§ 5

1.  Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez 
odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów i podjęcie działań usuwających lub ograniczających śliskość 
chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika nie-
zwłocznie po ustaniu jego śliskości.

2.  Nawisy śnieżne i sople zwisające z dachów lub innych urządzeń należy 
usuwać na bieżąco, w szczególności te które stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia lub mienia. 

3.  Zakazuje się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chod-
nika na jezdnię oraz z jezdni na chodnik, pobocza i parkingi. Nadwyżkę po-
wyższych zanieczyszczeń służby porządkowe są zobowiązane usunąć.

4.  Zakazuje się usuwania śliskości poprzez posypywanie żużlem, popiołem, 
bez uprzedniego wykonania badań chemicznych wykluczających wpro-
wadzenie do ziemi i wód metali ciężkich i związków kancerogennych 
oraz solą – NaCl

§ 6
1.  Zakazuje się właścicielom i użytkownikom pojazdów mechanicznych 

mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
2.  Dopuszcza się możliwość doraźnych napraw związanych z bieżącą eks-

ploatacją pojazdów mechanicznych, mycie pojazdów samochodowych 
poza myjniami, na działce stanowiącej własność prywatną pod warun-
kiem odprowadzania ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpły-
wowych po przejściu przez osadnik.

3.  Zabrania się odprowadzania bezpośrednio ścieków do gruntu, bez właś-
ciwego ich oczyszczenia oraz pompowania ich do rowów otwartych, 
zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej na łąki, pola itp.

4.  Zasady zrzutu ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej określa „Regu-
lamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

5.  Zabrania się na terenie całego miasta spalania na powierzchni ziemi, 
śmieci, nieczystości, wszelkich odpadów, traw, liści itp.

6.  Zabrania się rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu.
7.  Zakazuje się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunal-

nych także suchych odpadów roślinnych.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do gro-
madzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na 

drogach publicznych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i tech-

nicznym.
§ 7

1.  Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych spe-
cjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego przezna-
czonych, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów o pojemności 
minimalnej:

 • pojemniki SM-110 l, 
 • pojemnik 1100 l, 
 • pojemnik KP-7,
 • worki na gromadzenie segregowanych surowców wtórnych.
2.  Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gro-

madzone w urządzeniach wymienionych w ust. 1, natomiast nieczysto-
ści ciekłe, nie odprowadzone do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej 
oczyszczalni ścieków, w zbiornikach bezodpływowych. 

3.  Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia od-
padów komunalnych zapewnia przedsiębiorca.

4.  Odpady budowlane, rozbiórkowe, wielkogabarytowe komunalne wiel-
kogabarytowe oraz inne mogące spowodować uszkodzenie lub niepra-
widłowe funkcjonowanie pojemnika powinny być gromadzone w wy-
dzielonym miejscu na terenie nieruchomości.

§ 8
1.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego gromadze-

nia odpadów komunalnych.
2.  Przedsiębiorca jest zobowiązany do odbioru selektywnie zebranych od-

padów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.  Przedsiębiorca winien wykazać zmniejszenie poziomu odpadów komu-

nalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach od-
padów

 do 75% - do 2010 roku
 do 50% - do 2013 roku
 do 35% - do 2020 roku.
4.  Przedsiębiorca ma obowiązek przyjęcia na terenie bazy, którą dysponuje, 

odpadów selektywnie gromadzonych w tym niebezpiecznych: baterie, 
świetlówki, akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po farbach, 
środkach ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe (stare meble), sprzęt 
elektryczny i elektroniczny - opony, tworzywa sztuczne, szkło, metale, 
papier dostarczonych lub odebranych od mieszkańców posiadających 
podpisane z przedsiębiorcą umowy na odbiór odpadów komunalnych.

5.  Zasady selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz często-
tliwość ich odbioru określa umowa cywilno-prawna na odbiór odpadów.

6.  Odpady gromadzone selektywnie winny być gromadzone w odpowied-
nio oznakowanych specjalistycznych pojemnikach lub workach o nastę-
pującej kolorystyce oznakowanych napisem:

 Koloru niebieskiego „Papier”

Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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 Koloru zielonego „Szkło”
 Koloru żółtego „Tworzywa sztuczne”
 Koloru czerwonego „Metale”

§ 9
1.  Przedsiębiorca zapewnia wyposażenie nieruchomości w urządzenia słu-

żące do gromadzenia odpadów komunalnych, oraz utrzymuje je w nale-
żytym stanie sanitarnym poprzez dokonywanie okresowej dezynfekcji.

2.  Przedsiębiorca zobowiązany jest do wymiany urządzenia do gromadze-
nia odpadów w razie jego zużycia. 

3.  Koszty dostarczenia pojemników i worków (w tym do selektywnej zbiór-
ki) ponosi przedsiębiorca.

4.  Na terenie każdej nieruchomości zabudowanej musi być co najmniej jeden 
pojemnik na odpady komunalne stałe o pojemności minimalnej 110 l.

§ 10
1.  Właściciel nieruchomości oraz przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem 

nieczystości mają obowiązek utrzymać pojemniki na odpady w takim 
stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać 
się bez przeszkód.

2.  Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w 
miejscach utwardzonych łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowni-
ków i pracowników przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów 
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców 
nieruchomości lub osób trzecich.

3.  Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miej-
scu oznaczonym na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się wody i błota.

4.  Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników po-
nosi właściciel nieruchomości.

5.  W przypadku braku możliwości ustawienia pojemnika na odpady na te-
renie własnej nieruchomości lub braku do niej dojazdu, ich właściciel 
zapewnia usytuowanie pojemnika na terenie innej nieruchomości na za-
sadach uzgodnionych z właścicielem tej nieruchomości oraz przedsię-
biorcą w formie zawartych umów. Urządzenie takiego miejsca i obsługa 
urządzeń obciąża solidarnie współużytkowników.

6.  Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, 
doły gnilne, osadniki ścieków, kompostownie, doły ustępów nie ska-
nalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwa-
nia i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny być 
wykonane i usytuowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

§ 11
1.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom fir-

my wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o 
odbiór, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania 
na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2.  Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do zbiorników bez-
odpływowych. 

§ 12
1.  W rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz przystanków komuni-

kacyjnych należy ustawić pojemniki na odpady komunalne w ilościach 
zapewniających utrzymanie czystości na drogach publicznych o pojem-
ności nie mniejszej niż 40 l.

2.  Za opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystość 
wokół miejsc ich ustawienia jak terenu przystanku odpowiadają podmioty 
wykonujące usługi komunikacyjne i użytkujące przystanki.

3.  Kosze uliczne na terenie osiedli mieszkaniowych ustawia, dezynfekuje, 
konserwuje oraz opróżnia administrator osiedla lub przedsiębiorca z któ-
rym zawarto umowę.

§ 13
1.  Odpady roślinne pochodzące z cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, 

jak konary, gałęzie, pnie należy gromadzić odrębnie z przeznaczeniem 
do rozdrobnienia lub wykorzystania.

2.  Zaleca się kompostowanie liści i skoszonej trawy.
§ 14

1.  Usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości winno odbywać się 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w obrębie zabudowy jednoro-
dzinnej i jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.

2.  Usuwanie segregowanych odpadów komunalnych winno odbywać się 
raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu.

3.  Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą 
być usuwane z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi 
ich wypływ ze zbiornika.

4.  Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabartytowych będzie uzgadnia-
na każdorazowo z właścicielem nieruchomości.

5.  Odpady z remontów będą usuwane z terenu nieruchomości w terminach 
uzgodnionych z przedsiębiorcą.

6. Kosze uliczne należy opróżniać w miarę napełnienia.
7.  Odpady komunalne z obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 

i handlowych wiążących się okresowo lub stale z dużym skupiskiem lu-
dzi należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę i higienę tych 
obiektów ustawionych.

8.  Odpady niebezpieczne usuwane będą każdorazowo w terminach uzgod-
nionych z przedsiębiorcą.

§ 15
1.  Zastosowane budowle - gnojowniki w gospodarstwach rolnych muszą 

spełniać przepisy prawa budowlanego w szczególności posiadać nieprze-
puszczalne dno i ściany.

2.  Wywozy obornika i innych nawozów organicznych z gospodarstw rol-
nych muszą odbywać się przy użyciu szczelnych urządzeń transporto-
wych. Przed wyjazdem na drogę publiczną rolnik musi sprawdzić czy 
przewożony ładunek nie zanieczyści jezdni. Zwisające części obornika 
muszą być zrzucone na gnojowniku.

3.  Jeżeli mimo powyższych zabiegów jezdnia drogi publicznej czy też 
gruntowej zostanie zanieczyszczona obornikiem rolnik jest zobowiązany 
do bezzwłocznego oczyszczenia drogi i wywiezienia odpadów na pole 
lub gnojownik.

4.  Usuwanie nieczystości przez zakłady pracy jak również podmioty gospo-
darcze musi się odbywać w taki sposób aby nie zanieczyścić jezdni.

5.  Zabrania się wyjazdu pojazdów mechanicznych na drogę publiczną mo-
gących powodować zanieczyszczenie pasa drogowego. W przypadku 
wyjazdu na drogę publiczną z terenów budów, zakładów, pól itp. nakazu-
je się oczyszczenie i zabezpieczenie pojazdu.

§ 16
1.  Na terenach skanalizowanych dopuszczalne jest stosowanie szczelnych 

zbiorników na ciekłe odpady komunalne jedynie na czas określony w 
przypadku istnienia przeszkód natury technicznej co do wykonania przy-
łącza kanalizacyjnego do sieci do czasu usunięcia przeszkody.

2.  Do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych ciekłych na terenach 
nieskanalizowanych i w gospodarstwach rolnych mogą służyć zbiorniki 
bezodpływowe odpowiadające warunkom o których mowa w § 10 pkt 
6.

3.  Jedynym miejscem na które mogą być zrzucane ciekłe odpady komu-
nalne z nieruchomości mieszkalnych są punkty zlewne tych odpadów na 
terenie oczyszczalni.

§ 17
1.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pobierania od przedsię-

biorcy, przechowywania (za ostatnie 3 lata ) i okazywania, dowodów 
odebrania ustalonej ilości odpadów komunalnych lub nieczystości cie-
kłych jednostkom kontrolującym. 

2.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielania przedsiębiorcy 
informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w 
sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 4
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 18
1.  Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów zobowiązane są do 

sprawowania należytej opieki nad nimi oraz do zachowania środków 
ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia między innymi 
przez przestrzeganie następujących zakazów:

 a) puszczania psa samopas,
 b)  pozostawienia psa bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiąza-

ne lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź ogrodzo-
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nym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzę-
cia poza ogrodzenie,

 c)  doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnie-
nie lub płoszenie.

2. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobo-
wiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec moż-
liwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym 
miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą

§ 19
1.  Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na 

smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w 
miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a 
właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem.

2.  Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyt-
ku publicznego placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli za-
kaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właścicie-
la nieruchomości. 

3.  Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowo-
dowanych przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń terenów i pomieszczeń 
przeznaczonych do użytku publicznego jak: place, ulice, chodniki, par-
kingi, zieleńce, piaskownice i inne. 

4.  Psy bez opieki uznawane będą za bezpańskie i podlegać będą wyłapaniu 
i umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

5.  Właściciel psa winien dysponować aktualnym zaświadczeniem o szcze-
pieniu psa przeciwko wściekliźnie.

6.  Zabrania się właścicielowi zwierząt domowych wypuszczania ich bez 
dozoru poza teren nieruchomości a w budynkach wielorodzinnych poza 
obręb własnego mieszkania.

7.  Właściciele psów zobowiązani są do prowadzenia psa na uwięzi, a psa 
rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu także w ka-
gańcu.

8.  Zakazane jest wprowadzanie psów do piaskownic oraz na tereny placów 
gier i zabaw, tereny basenów, cmentarzy lub obiektów sportowych.

9.  Zakazów nie stosuje się dla psów – przewodników osób niewidomych.
10.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w wielorodzinnych budynkach 

mieszkaniowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów po-
rządkowych ustalonych przez administracje osiedli mieszkaniowych. 

§ 20
1.  Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych spoczywa na właścicie-

lach zwierząt, a w przypadku ich braku na właścicielach nieruchomości.
2.  Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych z terenów publicznych 

spoczywa na zarządcach tych terenów.
3.  Zwłoki zwierząt domowych przyjmuje odpłatnie i przekazuje do utyliza-

cji Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach.
§ 21

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użyt-
kowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomiesz-
czeń.

Rozdział 5
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 22
1.  Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:
 a) w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 
 b)  w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi i nie powo-

dujących konfliktów międzyludzkich, 
 c) w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.
2.  Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, 

w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych 
obiektów. 

3.  Ule pszczele, prowadzenie pasiek nie mogą powodować konfliktów mię-
dzyludzkich. 

4.  Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli z 
budynkami wielomieszkaniowymi.

5.  Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzy-
mywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem że: 

 a)  wszelkie ptactwo, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nierucho-
mości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nierucho-

mości, 
 b)  właściciel zwierzęcia gospodarskiego, które zanieczyściło ulicę, chod-

nik bądź inne miejsce użyteczności publicznej, obowiązany jest do 
niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.

6.  Zwierzęta gospodarskie powinny być przepędzane w sposób nie kolidu-
jący z ruchem drogowym, szczególnie w obrębie dróg publicznych.

7.  Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapew-
nić: 

 a)  gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów 
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymo-
gami niniejszego Regulaminu,

 b)  nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób z 
sąsiednich nieruchomości, uciążliwości takich jak hałas, odory i inne.

8.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicz-
nych.

§ 23
1. Zakazuje się chowu zwierząt gospodarskich:
 a)  wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
 b) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.
2.  Zakazuje się wypasu zwierząt gospodarskich na terenach zieleni miej-

skiej.
§ 24

1. Zasady nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich: 
 a) utrzymywanych na terenach pracowniczych ogrodów działkowych,
 b)  przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schro-

niskach dla zwierząt, oraz stanowiących własność cyrków lub klubów 
sportowych,

 c)  pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, or-
ganów policji, służb porządkowych i ratowniczych,

 d)  utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów 
naukowych, doświadczalnych i serologicznych.

Rozdział 6
Deratyzacja i sposób jej przeprowadzania

§ 25
1.  Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób 

fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli 
domów mieszkalnych wielorodzinnych, zakładów opieki zdrowotnej, pla-
cówki oświatowe są objęte obowiązkową deratyzacją.

2.  Zobowiązuje się właścicieli i administratorów obiektów oczyszczalni 
ścieków itp. do przeprowadzania deratyzacji na terenie użytkowanej nie-
ruchomości co najmniej dwa razy w roku oraz na każde polecenie Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej.

3.  Deratyzacja przeprowadzana jest: 
 wiosenna - od 20 marca do 20 kwietnia każdego roku,
 jesienna - od 15 października do 15 listopada każdego roku.
4.  Deratyzacji winny dokonywać specjalistyczne jednostki posiadające od-

powiednie środki do jej wykonania.
§ 26

W okresie przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji obowiązuje zachowa-
nie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalcza-
jących gryzonie i insekty. Miejsca te winny być oznakowane i oznaczone 
napisem „uwaga trucizna”.

§ 27
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaopatrywania się w środki 
gryzoniobójcze i owadobójcze oraz do przeprowadzenia deratyzacji i de-
zynsekcji na własny koszt.

Rozdział 7 - Postanowienia końcowe
§ 28

Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszego regula-
minu sprawuje Burmistrz Miasta za pośrednictwem Straży Miejskiej w 
Lędzinach.

§ 29
Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie podlega sank-
cjom wynikającym z ustawy.


