UCHWAŁA NR 125.XI.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Częstochowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629, 2019 poz. 730)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy stanowiącym
załącznik do uchwały nr 72.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r., poz. 1734)
zmienionego uchwałą nr 302.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz.
Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2496), uchwałą nr 367.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia
22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r., poz. 4857) oraz uchwałą nr 494.XXXVI.2017
Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 1354)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpady, które objęte są odbiorem z terenu nieruchomości, to odpady komunalne wymienione
w ust. 2 pkt od 1 do 8 i 14 oraz odpady zmieszane.”;
2) w § 5 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) na odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone - pojemniki wskazane w ust. 1 pkt.1, 2, a w
miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień dopuszcza się niewykorzystywane pojemniki na popiół,”;
3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się minimalną pojemność odpowiedniego pojemnika do zbierania odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w okresie miesiąca dla:
1) biur, punktów usługowych, przychodni, sądów, urzędów, izb skarbowych nie mniej niż 40 litrów na
każdego pracownika oraz 1 litr na 10 interesantów , przy czym nie mniej niż 240 litrów;
2) zakładów rzemieślniczych nie mniej niż 40 litrów na każdego pracownika, przy czym nie mniej niż
120 litrów;
3) produkcyjnych, magazynowych nie mniej niż 40 litrów na pracownika, przy czym nie mniej niż
1100 litrów;
4) szkół każdego stopnia, przedszkoli, żłobków – 5 litrów na 1 dziecko/ucznia, oraz nie mniej niż
40 litrów na każdego pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 litrów;
5) szpitali, hospicjów oraz obiektów wykonujących całodobowo świadczenia zdrowotne - 60 litrów na
każde łóżko i nie mniej niż 40 litrów na każdego pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 litrów;
6) internatów, hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 litrów na każde łóżko i nie mniej niż 40 litrów
na każdego pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 litrów,
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7) dla lokali handlowych (sklepów, marketów itp.) - nie mniej niż 40 litrów na każdą zatrudnioną
osobę oraz 1 litr na 10 klientów średnio liczonych, przy czym nie mniej niż 240 litrów na każdy
lokal;
8) restauracji, barów, pubów - nie mniej niż 10 litrów na każde miejsce dla konsumenta i nie mniej niż
40 litrów na każdego pracownika, przy czym nie mniej niż 1100 litrów;
9) przyulicznych punktów gastronomicznych – nie mniej niż 10 litrów na każde miejsce dla
konsumenta lub klienta i nie mniej niż40 litrów na każdego pracownika, jednak nie mniej niż
240 litrów miesięcznie;
10) targowisk, punktów handlowych poza lokalem - nie mniej niż 40 litrów na każdego pracownika
przy czym nie mniej niż 240 litrów miesięcznie;
11) cmentarzy - nie mniej niż 200 litrów na 100 miejsc pochówku, a w okresie od 15 października do
15 listopada każdego roku nie mniej niż 400 litrów na 100 miejsc pochówku, przy czym nie mniej
niż 5 razy 1100 litrów;
12) obiektów sportowych (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) nie mniej niż
40 litrów na każdego pracownika i 5 litrów na 100 osób korzystających z obiektu, przy czym
nie mniej niż 1100 litrów;
13) teatrów, filharmonii, kin nie mniej niż 40 litrów na każdego pracownika i 5 litrów na każde miejsce
na widowni, przy czym nie mniej niż 1100 litrów;
14) imprez masowych poza obiektem - nie mniej niż 2 litry na 1 uczestnika imprezy w ciągu doby, przy
czym nie mniej niż 240 litrów;
15) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym położone na terenie ogrodów
działkowych nie mniej niż 120 litrów, przy czym dla zespołu ogrodów zlokalizowany musi być
nie mniej niż jeden pojemnik 1100 litrów, w okresie poza sezonem wegetacyjnym dopuszcza się
zmniejszenie wielkości pojemników proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów;
16) innych nie wymienionych powyżej nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady
komunalne - nie mniej niż 120 litrów.”.
4) w § 7 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych
miesiącach – odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji i zielone dla nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali
włącznie,”;
5) w § 7 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
„8) odpady zielone wytworzone przez mieszkańców należy:
a) gromadzić w pojemnikach o których mowa § 5 ust. 2 pkt 2. (dotyczy wyłącznie
skoszonej trawy, chwastów, liści) lub
b) we własnym zakresie przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do
Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonujących
czasowo w wyznaczonych do tego miejscach (w skrócie TPSZOZ) lub do SPSZOK lub
do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie
informować na bieżąco.”;
6) w § 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
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„3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody i pojemności
zbiornika bezodpływowego w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika spowodowany
jego przepełnieniem, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące. W przypadku udokumentowanego zużycia wody na nieruchomości poniżej
12 m3 na kwartał, dopuszcza się opróżnianie zbiornika raz na cztery miesiące.
4. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą
z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji oczyszczalni.”;

być

usuwane

z nieruchomości

7) w § 9 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) sprawowania skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi przy jednoczesnym
respektowaniu praw właścicieli obiektów,”;
8) w § 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Utrzymujący domowe zwierzęta egzotyczne w budynkach i lokalach mieszkalnych lub
użytkowych zobowiązani są do zabezpieczenia tych zwierząt przed ich wydostaniem się
z pomieszczenia,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski
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