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Efektem współczesnego stylu życia jest 
rosnąca z roku na rok ilość odpadów, jakie 
każdy z nas „produkuje”. Wśród ogromnej 
ilości śmieci znajdują się cenne surowce, 
które po wydzieleniu i  zgromadzeniu 
w odpowiednie frakcje mogą zostać prze-
tworzone na nowe produkty. W odpadach 
komunalnych, nawet tych powstających 
w naszych gospodarstwach domowych, 
sporo jest odpadów niebezpiecznych, które 
mogą powodować skażenie lub zanie-
czyszczenie środowiska naturalnego (np. 
jedna bateria z zegarka elektronicznego 
jest w stanie skazić 1 m3 gleby i  zatruć 
400 l wody). 

Wydzielenie ze zmieszanych śmieci 
surowców wtórnych czy odpadów niebez-
piecznych jest niczym innym jak selektyw-
nym zbieraniem, prowadzącym do zmniej-
szenia ilości odpadów przekazywanych na 

składowiska.

Za nami już półtora roku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami. 
Gmina Goleszów jest po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na odbiór, transport i zago-
spodarowanie odpadów. Firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę to Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Biała 
ul. Cyniarska 38, tel. 509672307. Niniejsza ulotka ma posłużyć do zapoznania Państwa 
z nowym - obowiązującym od stycznia 2015 roku regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Goleszów, przedstawić obowiązki i prawa mieszkańców 
w tym zakresie, przybliżyć zasady działania obecnie obowiązującego systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi oraz zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie 
potrzeby segregacji i sposobu jej przeprowadzania. 
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Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci 
w domowych piecach za tanią, łatwo osią-
galną i niekłopotliwą metodę pozbywania 
się odpadów. Niestety „oszczędność” jest 
jedynie pozorna, ponieważ paląc śmieci 
w domu trujemy siebie i swoich najbliż-
szych, narażając ich w  przyszłości na 
kosztowne leczenie. W  trakcie spalania 
butelek PET, plastikowych i  foliowych 
opakowań, zużytej odzieży, mebli pokry-
tych trującymi lakierami oraz elementów 
gumowych, do atmosfery uwalniane są 
toksyczne związki. Spalanie powoduje 
emisję trujących pyłów i  węglowodo-
rów aromatycznych oraz tlenków azotu 
i siarki. Toksyny dostają się do naszych 
dróg oddechowych, opadają na glebę, 
zanieczyszczają uprawy oraz dostają się 
do wód gruntowych. Substancje te, nawet 
w niewielkich ilościach mogą wywoływać 
alergię, choroby układu oddechowego oraz 
nowotwory. Szczególnie podatne na dzia-
łanie toksyn są dzieci, dlatego pomyślmy 
o nich, zanim znowu wyrzucimy śmieci do 
pieca lub ogniska !!!

Wszystkich mieszkańców naszej Gminy 
zachęcamy do świadomego działania 

na rzecz środowiska i naszego zdrowia 
poprzez selektywne zbieranie odpadów.

Odpady zmieszane nie należy umiesz-
czać w  workach przeznaczonych do 
zbiórki odpadów segregowanych. Odpady 
te wrzucamy do pojemnika lub ich nadmiar 
do worków zakupionych we własnym 
zakresie. 

Odpady segregowane (papier, tekturę, 
tworzywa sztuczne i plastiki, szkło, odpady 
biodegradowalne oraz popiół) gromadzimy 
w oznaczonych – kolorem lub nadrukiem 
workach lub w pojemnikach np. typu 
„dzwon”, ustawionych przy budynkach 
wielolokalowych. Do „dzwonów” przy 
budynku wielolokalowym śmieci segrego-
wane powinni wrzucać tylko mieszkańcy 
tego budynku.

PAMIĘTAJ !!! 

Przy prowadzeniu segregacji:
-  zawsze zgniataj  puszki ,  kartony 

i butelki plastikowe przed wrzuceniem do 
pojemnika,

- butelki wyrzucaj bez nakrętek i korków, 
- wybierając się na zakupy zabieraj ze 

sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu 
ograniczysz zużycie plastikowych torebek, 
a przyniesione do domu torby foliowe 
warto wykorzystać, np. jako worek na 
śmieci,

- zwróć uwagę co producent propo-
nuje zrobić z opakowaniem po wykorzy-
staniu jego zawartości (zobacz znak na 
opakowaniu),

- do wycierania używaj szmatek wie-
lokrotnego użycia, zamiast papierowych 
ręczników.
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W 2015 roku odpady biodegradowalne 
będą odbierane co dwa tygodnie w okresie 
od 1 kwietnia do 30 września, w pozosta-
łym czasie raz w miesiącu. 

Odbiór odpadów realizowany będzie wg. 
harmonogramu, który otrzymują Państwo 
z  niniejszą ulotką. Dodatkowo harmo-
nogram można pobrać ze strony www.
goleszow.pl lub w Urzędzie Gminy.

Pracownicy firmy odbierającej odpady 
nie mają obowiązku, ani prawa wchodzić 
na teren nieruchomości. Dlatego pojem-
niki oraz worki z odpadami należy wysta-
wiać w dniu odbioru do godziny 700 przed 
ogrodzenie nieruchomości, na utwar-
dzonej powierzchni, w miejscu widocz-
nym i umożliwiającym swobodny dojazd 
sprzętem specjalistycznym. Prosimy 
właścicieli dróg dojazdowych do posesji 
o utrzymywanie ich w  takim stanie, aby 
samochód odbierający odpady mógł 
dojechać do właściciela bez problemu 
(obcięcie gałęzi zwisających nad drogą, 
odpowiednie odśnieżenie drogi w miesią-
cach zimowych). Właściciele nieruchomo-
ści „z utrudnionym dojazdem” są zobowią-
zani do indywidualnego ustalenia miejsca 
odbioru odpadów z przedsiębiorcą.

UWAGA !!!

Nieodebran ie  odpadów oraz  n ie-
pozostawienie przez przedsiębiorcę 
worków na wymianę należy zgłaszać 
do Referatu Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska - telefo-
nicznie (tel .  33  479 05 10 wew. 28) 
lub   mai lowo (urzad@goleszow.p l )
 do dwóch dni od terminu zbiórki wyzna-
czonego w harmonogramie. Nie daje 
podstawy do reklamacji nieodebranie 
kubła lub worków z odpadami segrego-
wanymi, które zostały wystawione w dniu 
odbioru po godz. 700. 

Gminny system odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych umożliwia 
mieszkańcom oddawanie ich w nielimi-

towanych ilościach tzn., że można oddać 
każdą ilość nagromadzonych w gospodar-

stwach domowych śmieci.

Odpady wielkogabarytowe, czyli odpady 
które ze względu na duże rozmiary lub/i  
ich wagę nie mieszczą się w  typowych 
pojemnikach (meble, krzesła, stoły, szafy, 
sofy, dywany, wykładziny, materace, meble 
ogrodowe, zużyte opony i  zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny) będą odbierane 
sprzed posesji w dniu wyznaczonej zbiórki 
dla danego sołectwa. W ramach gminnego 
systemu zbiórka wielkogabarytów odbywa 
się raz w  roku, w  miesiącu maju lub 
czerwcu. Szczegółowe informacje podane 
będą na stronie www.goleszow.pl.

W wyznaczonym terminie odpady należy 
wystawić przed posesję, do godziny 700. 

Zużyte  bater ie ,  p rzeterminowane 
leki mieszkańcy powinni umieszczać 
w specjalistycznych pojemnikach, usta-
wionych w  wyznaczonych miejscach 
na terenie  gminy.  Aktualne  wykazy 
tych miejsc umieszczone są na stronie 
www.goleszow.pl.
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Pojemniki typu „dzwon” rozmieszczone 
są również w ogólnodostępnych, wyzna-
czonych na terenie gminy miejscach, 
do których wszyscy mieszkańcy mogą 
wrzucać śmieci segregowane. Informa-
cja o miejscach ustawienia pojemników 
znajduje się na stronie www.goleszow.pl.

PAMIĘTAJ !!! 

1) do pojemników w kolorystyce zielonej 
- wrzucamy tylko szkło białe i kolorowe,

2) do pojemników w kolorystyce żółtej 
– wrzucamy plastik, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe oraz metale, 

3) do pojemników w kolorystyce niebie-
skiej - wrzucamy papier i tekturę,

Prosimy mieszkańców gminy o zacho-
wanie porządku wokół dzwonów. Są to 

miejsca ogólnodostępne i zabronione jest 
pozostawianie wokół nich odpadów luzem, 

w workach lub reklamówkach.

Mieszkańcy mogą również bezpłatnie 
korzystać z  usług Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych – tzw. 
PSZOK, który w  2015 roku prowadzony 
będzie przez fi rmę: ZOM „TROS-EKO” Sp. 
z o.o. przy ulicy Przemysłowej 12 w Gole-
szowie. W PSZOK-u można w nielimitowa-
nych ilościach oddać zebrane selektyw-
nie odpady komunalne: wielkogabaryty, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, żużel i popiół pochodzący 
z  procesów spalania, opakowania po 
farbach lakierach i  nawozach sztucz-
nych, zużyty olej, przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier 
i  tekturę, opakowania wielomateriałowe, 
odpady biodegradowalne, odpady budow-
lane i  rozbiórkowe. Do PSZOK-u miesz-
kańcy dowożą odpady we własnym 
zakresie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych czynny będzie od ponie-

działku do piątku w godzinach 800 – 1600, 
w soboty 800 – 1300 za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.
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OPŁATA
Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  należy  bez wezwania 
uiszczać na indywidualny rachunek 
bankowy lub w  kasie Urzędu Gminy. 
W  razie zagubienia numeru indywidual-
nego konta bankowego, numer ten można 
uzyskać w  Referacie Planowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Goleszów. Opłata ma charakter 
podatku, czyli jest publicznoprawnym, 
obowiązkowym świadczeniem pienięż-
nym związanym z  polityką ekologiczną 
Państwa. Obowiązek ponoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi powstaje za każdy miesiąc, w którym 
na danej nieruchomości zamieszkuje 
mieszkaniec.

Za osobę, która zamieszkuje daną nie-
ruchomość należy uważać, każdą osobę 
(niemowlę, dziecko, osobę dorosłą, osobę 
starszą). Wiek osoby zamieszkującej nie 
ma wpływu na wysokość stawki, jaką 
należy przyjmować do wyliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkań-
ców zamieszkujących nieruchomość oraz 
stawki opłaty. Za śmieci opłatę należy 
uiścić do 15 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni. 

Postępowanie z  odpadami komunal-
nymi reguluje szereg przepisów zawartych 
w różnych aktach prawnych, w tym w regu-
laminie utrzymania czystości i porządku 
na ternie gminy Goleszów.

Poniżej umieszczamy wyciąg z regula-
minu, przyjętego uchwałą Nr 0007.43.2014 
Rady Gminy Goleszów z dnia 25 czerwca 
2014 r., obowiązującego od stycznia 2015 
roku.

REGULAMIN – WYCIĄG

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czy-

stości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zobowią-

zani są do:
1) utrzymywania w  stanie czystości 

pojemników i miejsc gromadzenia odpadów 
komunalnych,

2) zbierania i pozbywania się odpadów 
komunalnych stałych oraz odprowadzania 
nieczystości ciekłych na zasadach określo-
nych w niniejszym regulaminie,

3) selektywnej zbiórki do oznakowanych 
pojemników lub worków, odpadów komunal-
nych stałych z podziałem na frakcje: papier 
i  tektura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, żużel i popiół 
z pochodzący z procesów spalania, odpady 
ulegające biodegradacji,

4) selektywnej zbiórki innych odpadów, 
w  tym zużytych mebli i  innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych baterii i aku-
mulatorów, sprzętu elektrycznego i  elek-
tronicznego, zużytych opon, chemikaliów 
i opakowań po nich, odpadów budowlanych 
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i rozbiórkowych z remontów prowadzonych 
samodzielnie przez właścicieli nieruchomo-
ści oraz przeterminowanych leków,

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemni-

ków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości 
i  drogach publicznych oraz warunki ich 
rozmieszczania i  utrzymywania w  odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym

§ 5. Odpady na terenie gminy gromadzone 
są w następujących rodzajach pojemników:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 
110 do 1100 l,

2) kontenery na odpady o pojemności od 
2500 do 7000 l,

3) kosze uliczne o pojemności od 30 do 
60 l,

4) worki do selektywnej zbiórki odpadów 
odpowiednio oznaczone o pojemności:

a) 80 l do zbierania szkła,
b) 120 l do zbierania tworzyw sztucznych 

i opakowań wielomateriałowych,
c) 120 l do zbierania papieru i tektury,
d) 120 l do zbierania metalu,
e) 80 l do zbierania żużlu i popiołu pocho-

dzącego z procesów spalania,
f) 80 l do zbierania odpadów ulegających 

biodegradacji,
g )  1 2 0  l  d o  z b i e r a n i a  o d p a d ó w 

zmieszanych,
5) pojemniki na odpady segregowane typu 

dzwon odpowiednio oznaczone.
§ 6. Właściciel nieruchomości jest zobo-

wiązany do wyposażenia jej w znormali-
zowane pojemniki do zbierania odpadów 
zmieszanych oraz pojemniki lub worki do 
selektywnej zbiórki odpadów z zastrzeże-
niem § 8.

§ 7. Pojemniki, o  których mowa w  § 5 
powinny być opisane przez właściciela 
nieruchomości numerem porządkowym 
budynku.

§ 8. Nieruchomości zamieszkałe będą 
wyposażane nieodpłatnie w  worki  do 
selektywnej zbiórki przez podmiot odbie-
rający odpady komunalne na terenie gminy 
Goleszów.

§ 9. 1.  Dla właściciel i  nieruchomo-
ś c i  z a m i e s z k u j ą c y c h  w   b u d y n k a c h 

jednorodzinnych lub wielolokalowych ustala 
się minimalną liczbę i pojemność pojem-
ników do zbierania odpadów zmieszanych, 
z uwzględnieniem liczby osób zamieszkują-
cych w budynku:

1) do 4 osób – 1 pojemnik od 110 l,
2) od 5 do 8 osób – 2 pojemniki od 110 l,
3) od 9 do 12 osób – 3 pojemniki od 110 l.
2. Selektywna zbiórka odpadów z podzia-

łem na frakcje, o których mowa w § 2 pkt 3, 
odbywać się będzie do worków.

§ 10. 1. W przypadku budynków wielolo-
kalowych, w których obowiązki właściciela 
wykonuje zarządca, ustala się minimalną 
liczbę i pojemność pojemników do zbierania 
odpadów zmieszanych, z uwzględnieniem 
liczby osób zamieszkujących w  danym 
budynku:

1) od 13 do 16 osób - 4 pojemniki od 110 l,
2) od 17 do 35 osób -1 kontener 1100 l,
3) od 36 do 75 osób - 1 kontener 2500 l,
4) powyżej 75 osób - 1 kontener 7000 l.
2. Selektywna zbiórka odpadów z podzia-

łem na frakcje, o których mowa w § 2 pkt 3, 
odbywać się będzie do odpowiednio ozna-
kowanych kontenerów lub pojemników.

§ 11. W  budynkach łączących funkcję 
mieszkalną z funkcją użytkową określa się 
następujące zasady:

1) dla części mieszkalnej obowiązują 
postanowienia § 9 lub § 10,

2) dla części użytkowej właściciele/
użytkownicy zobowiązani są do przestrze-
gania zasad określonych w § 2, zawiera-
jąc stosowną umowę na odbiór odpadów 
z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym 
zakresie,

3) zawarcie i  realizacja umowy, o której 
mowa w punkcie 2, podlegać będzie kontroli 
przez uprawnionych pracowników Urzędu 
Gminy.

§ 12. Rachunki za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z budynków, 
o których mowa w § 11 pkt 2 należy prze-
chowywać przez okres dwóch lat.

Rozdział 4.
Częstotliwość i  sposoby pozbywania 

się odpadów komunalnych i  nieczysto-
ści ciekłych z  terenu nieruchomości oraz 
z  terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego
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§ 14. Właściciele nieruchomości zamiesz-
kałych sezonowo zobowiązani są do prze-
strzegania zasad określonych w § 2 i § 9.

§ 15. Odbiór zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz żużlu i popiołu pocho-
dzący z  procesów spalania, z  budynków 
mieszkalnych odbywać się będzie dwa razy 
w miesiącu - zgodnie z harmonogramem 
wywozu podanym przez podmiot odbiera-
jący odpady.

§ 16. Odbiór odpadów podlegających 
selektywnej zbiórce, o których mowa w § 2 
pkt 3, odbywać się będzie raz w miesiącu 
-zgodnie z   harmonogramem wywozu 
podanym przez podmiot  odbierający 
odpady, z zastrzeżeniem § 15 i § 17.

§ 17. Odbiór odpadów ulegających bio-
degradacji, o  których mowa w  § 2 pkt 3, 
w okresie od kwietnia do września odbywać 
się będzie dwa razy w miesiącu - zgodnie 
z harmonogramem wywozu podanym przez 
podmiot odbierający odpady.

§ 18. Obowiązkiem właściciela nierucho-
mości zamieszkałej jest:

1) wystawienie przed posesję pojemników 
i worków z odpadami komunalnymi w dniu 
odbioru przed godziną 700,

2) ustawienie pojemników i  worków 
w  miejscu o  równym podłożu, umożli-
wiającym łatwy dostęp dla pojazdów 
specjalistycznych odbierających odpady 
komunalne,

3) w przypadku braku możliwości dojazdu 
do nieruchomości pojazdu podmiotu odbie-
rającego odpady, dostarczenie pojemników 
i  worków w  miejsce umożliwiające ich 
odbiór lub do miejsca umówionego z pod-
miotem odbierającym odpady (miejsce 
umożliwiające swobodny dojazd pojazdom 
specjalistycznym odbierającym odpady 
komunalne).

§ 19.  Opróżnianie  koszy u l icznych 
odbywać się będzie raz w tygodniu.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobo-
wiązani są do opróżniania przydomowych 
zbiorników z nieczystości ciekłych w sposób 
systematyczny, z  częstotliwością gwa-
rantującą zabezpieczenie ich przed prze-
pełnieniem, nie rzadziej niż raz na kwartał, 
z  zachowaniem czystości i  porządku na 
terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do wywozu osadów ściekowych z przy-
domowych oczyszczalni zgodnie z  instruk-
cją eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków oraz warunkami eksploatacyjnymi 
oczyszczalni.

3. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
oraz usuwanie osadów ściekowych z przy-
domowych oczyszczalni, należy zlecać 
przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie 
Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i  transport nieczystości 
ciekłych.

4. Rachunki za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych oraz usuwanie osadów 
ściekowych z przydomowych oczyszczalni 
ścieków należy przechowywać przez okres 
dwóch lat.

§ 21. Gmina, raz w  roku, zorganizuje 
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, chemikalii oraz zużytych opon - 
według ustalonego harmonogramu.

§ 22. 1. Odpady, o  których mowa w  § 
21 oraz odpady budowlane i  rozbiórkowe, 
zużyte baterie i  akumulatory, chemikalia 
i opakowania po nich, mieszkańcy są zobo-
wiązani dostarczać do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych.

2. Do punktu, określonego w ust.1, można 
przekazywać selektywnie zebrane odpady, 
o których mowa w § 2 pkt 3 regulaminu.

3. Miejsce punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych oraz zakres świad-
czenia usług przez ten punkt zostanie 
podany do publicznej wiadomości na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Goleszów.

§ 23.  Przeterminowane leki  należy 
umieszczać w odpowiednio oznakowanych 
pojemnikach zlokalizowanych w  wyzna-
czonych punktach ich zbierania na terenie 
Gminy, których wykaz zostanie podany do 
publicznej wiadomości na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 24. Zużyte baterie należy umieszczać 
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach 
zlokalizowanych w wyznaczonych punktach 
ich zbierania na terenie Gminy, których 
wykaz zostanie podany do publicznej wia-
domości na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Goleszów.
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§ 25. Zabrania się:
1) wykorzystywania koszy ulicznych, 

przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, do składowania i gromadzenia 
odpadów powstałych w wyniku prowadzonej 
przez nich działalności,

2) wykorzystywania koszy ulicznych do 
składowania odpadów powstałych w indy-
widualnych gospodarstwach domowych,

3) gromadzenia w pojemnikach na odpady 
komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu 
i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycz-
nych, żrących i wybuchowych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego użytku

§ 26. 1. Właściciele psów oraz innych 
z w i e r z ą t  d o m o w y c h  p o n o s z ą  p e ł n ą 
odpowiedzialność za zachowanie swych 
zwierząt.

2. Do obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta domowe należy:

1 )  z a p e w n i e n i e  d o z o r u  n a d  t y m i 
zwierzętami,

2) usuwanie zanieczyszczeń spowo-
dowanych przez zwierzęta w  miejscach 
publicznych,

3) w  miejscach publicznych wyprowa-
dzanie psów na smyczy, a w odniesieniu do 
psów agresywnych oraz do ras uznanych za 
niebezpieczne z założonym kagańcem.

3. Zabrania się:
1) wprowadzania psów i  innych zwierząt 

domowych na teren placów zabaw i pia-
skownic dla dzieci,

2) wprowadzania psów i  innych zwierząt 
domowych do obiektów użyteczności 
publicznej ,  placówek handlowych lub 
gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika 
z  wyraźnego oznakowania dokonanego 
przez właściciela nieruchomości z wyłącze-
niem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, 
takich jak schroniska, lecznice, tereny 
wystaw psów rasowych.

4. Postanowienia określone w  ust.2 
pkt.2 i ust.3 pkt 2 nie dotyczą osób niewi-
domych, korzystających z  pomocy psów 
przewodników.

5. Zwolnienie osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi 
dozoru jest dozwolone wyłącznie w przy-
padkach, gdy zwierzęta te znajdują się 
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie 
należycie ogrodzonym.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania 

zwierząt gospodarskich na terenach wyłą-
czonych z produkcji rolniczej

§ 27.  Dopuszcza się utrzymywanie 
zwierząt  gospodarskich na terenach 
wyłączonych z  produkcji rolniczej pod 
warunkami:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny 
z  wymogami zawartymi w  przepisach 
szczególnych, m.in. prawa budowlanego, 
ochrony środowiska, weterynaryjnych, sani-
tarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla 
sąsiednich użytkowników nieruchomości, 
w szczególności związanych z zapachem 
i hałasem,

3) zwalczania much i  gryzoni poprzez 
stosowanie zabiegów dezynsekcji i deraty-
zacji pomieszczeń, w których znajdują się 
zwierzęta,

4) zabezpieczenia zwierząt przed samo-
wolnym opuszczeniem nieruchomości.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających 

obowiązkowej deratyzacji i  terminów jej 
przeprowadzania

§ 28. Właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do przeprowadzania deratyzacji na 
obszarach:

1 )   z a b u d o w a n y c h  b u d y n k a m i 
wielorodzinnymi,

2) zabudowanych obiektami i magazy-
nami wykorzystywanymi odpowiednio do 
przetwórstwa lub przechowywania produk-
tów rolno – spożywczych.

§ 29. Deratyzację należy przeprowadzić 
co najmniej raz w roku w terminie od dnia 
1 do dnia 31 października.
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TWORZYWA SZTUCZNE METALE 
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

TU WRZUCAMY:
• puste, odkręcone i zgniecione butelki pla-

stikowe po napojach (np. typu PET) 
• puste butelki plastikowe po kosmetykach 

i środkach czystości 
• plastikowe opakowania po żywności 

(np. po jogurtach serkach, kefi rach, 
margarynach)

• plastikowe zakrętki, folię i torebki 
z tworzyw sztucznych

• puszki po napojach, konserwach, kapsle 
• drobny złom żelazny oraz drobny 

złom metali kolorowych (np. zabawki, 
narzędzia)

• odpady wielomateriałowe, kartony 
po sokach i innych napojach, tzw. 
tetrapakach

TU NIE WRZUCAMY:
• butelek po olejach spożywczych 

i samochodowych
• styropianu i gumy 
• butelek i opakowań z jakąkolwiek 

zawartością
• puszek po farbach
• opakowań po aerozolach, lekach 
• opakowań po wyrobach garmażeryjnych
• opakowań po środkach 

chwasto- i owadobójczych
• sprzętu AGD i RTV
• materiałów budowlanych z tworzyw 

sztucznych

PAPIER I TEKTURA

TU WRZUCAMY:
• gazety i czasopisma, koperty 
• papier szkolny, biurowy i pakowny
• worki papierowe katalogi i reklamy 
• zużyte zeszyty, książki- w miękkich okład-

kach lub z usuniętymi twardymi okładkami
• kartony i tektury oraz zrobione z nich 

opakowania

TU NIE WRZUCAMY:
• tapet i zabrudzonego, szczególnie zatłusz-

czonego papieru
• papieru z folią
• pieluch, artykułów higienicznych
• worków po cemencie
• papieru faksowego, termicznego 

i przebitkowego

Przed wyrzuceniem papieru usuń wszyst-
kie zszywki, klamerki czy inne elementy 

metalowe lub plastikowe.
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SZKŁO KOLOROWE 
I BIAŁE

TU WRZUCAMY:
• butelki i słoiki szklane po napojach 

i żywności
• butelki po napojach alkoholowych
• szklane opakowania po kosmetykach
• stłuczkę szklaną 
• szkło kolorowe i bezbarwne

TU NIE WRZUCAMY:
• porcelany i ceramiki, naczynia typu arco, 

doniczek 
• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyj-

nych i rtęciowych, reflektorów, świetlówek, 
• żaroodpornego fajansu 
• ekranów i lamp telewizyjnych 
• luster i szyb samochodowych 
• termometrów rtęciowych strzykawek czy 

opakowań po lekarstwach
• szkła budowlanego (szkło okienne, szkło 

zbrojone)

ODPADY ZMIESZANE

TU WRZUCAMY:
• odpady nie podlegające segregacji

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

TU WRZUCAMY:
• liście i ściętą trawę
• drobne gałęzie, zrębki
• „fusy” z herbaty, kawy
• obierki z owoców i warzyw
• skorupki z orzechów i jajek
• resztki jedzenia

TU NIE WRZUCAMY:
• zepsutej żywności, resztek mięs, kości 
• piasku, ziemi
• resztek grejpfruta (niszczy florę 

bakteryjną)
• odchodów zwierzęcych
• piasku lub żwirku dla kotów 
• popiołu z kominka lub pieca
• papierosów
• bardzo tłustych i mocno solonych resztek 

jedzenia

POPIÓŁ
TU WRZUCAMY:
• popioły paleniskowe z kotłów centralnego 

ogrzewania, pieców
 TU NIE WRZUCAMY:
• gruzu, betonu 
• ziemi i piasku
• drewna
• innych odpadów



PRZEDE WSZYSTKIM 
CZYSTE ŚRODOWISKO

Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi-
cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach


