
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.92.2018 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1289 ze. zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1.  Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska, który stanowi 

załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2.  Tracą moc Uchwały:  

1) Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu  

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5721), 

2) Nr PR.0007.156.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5645). 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Kazimierz Myszur 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2018 r.

Poz. 3680



Załącznik do uchwały Nr PR.0007.92.2018 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomość 

położonych w obszarze granic administracyjnych Miasta Ruda Śląska. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Ruda Śląska; 

2) Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć 

zlokalizowane na terenie Miasta, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty, do których 

mieszkańcy mogą przekazywać odpady zebrane w sposób selektywny; 

3) Harmonogramie - należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na 

terenie Miasta; 

4) Koszu ulicznym – rozumie się przez to stojący lub wiszący pojemnik umieszczony na wolnym powietrzu 

przeznaczony do gromadzenia drobnych odpadów wrzucanych przez przechodniów, ustawiony 

w wybranych miejscach publicznych, w tym w częściach pasa drogowego, charakteryzujących się 

znacznym natężeniem ruchu pieszych; 

5) Koszu na śmieci - rozumie się przez to stojący lub wiszący pojemnik umieszczony na terenie obiektów 

służących do użytku publicznego, przeznaczony do gromadzenia drobnych odpadów wrzucanych przez 

przechodniów; 

6) Pojemniku na odpady – rozumie się przez to pojemnik lub kontener przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach 

domowych: 

a) papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła, oraz odrębne 

umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych pojemnikach na odpady lub 

workach, 

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, 

tekstyliów, świetlówek, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niebezpiecznych w tym 

termometrów rtęciowych, gaśnic, puszek po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarów, olejów, 

klejów i przekazywanie ich do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

2) odrębne gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji) ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych) i odpady zielone w następujący sposób: 

a) zezwala się osobom fizycznym na kompostowanie własnych odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji z przeznaczaniem kompostu na potrzeby własne, 

b) odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni w przypadku braku 

możliwości ich kompostowania na miejscu, po umieszczeniu w pojemnikach na odpady lub workach, 

winny być przekazane przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
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3) odrębne gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ten 

sposób, że odpady te należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach lub 

workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne, a następnie przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4) odrębne gromadzenie odpadów komunalnych w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

w ten sposób, że odpady te powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, 

a następnie przekazywane przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

5) odrębne gromadzenie odpadów komunalnych w postaci popiołu i żużli z palenisk domowych poprzez 

umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych pojemnikach na odpady. 

2. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać  odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 

1) papier, tekturę, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) opakowania wielomateriałowe, 

4) metale, 

5) szkło, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyte opony, 

10) tekstylia, 

11) świetlówki, 

12) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji) ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji powstające 

w gospodarstwach domowych) i odpady zielone, 

13) przeterminowane leki i chemikalia, z tym, że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można 

również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na 

bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie 

Miasta, 

14) odpady niebezpieczne, w tym termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, 

zużyte smary, oleje, kleje, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady popiołu i żużli z palenisk domowych. 

3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego: 

1) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń na jezdnię lub zieleń przyuliczną; 

2) mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni musi być prowadzone w sposób minimalizujący możliwość 

zanieczyszczenia chodników usuwanym śniegiem. 

4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi: 

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem 

odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, 

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach na odpady do tego przeznaczonych. 
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Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 4. 1.  Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) pojemniki na odpady i worki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l i worki 

o minimalnej pojemności 120 l; 

b) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l; 

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 

pojemniki o minimalnej pojemności 120 l; 

2) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,  

a w przypadku nadwyżki odpadów - worki o minimalnej pojemności 120 l (dla odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji), worki o minimalnej pojemności 80 l (na szkło) oraz worki o minimalnej 

pojemności 120 l (na papier, tworzywa sztuczne, metale opakowania wielomateriałowe); 

b) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l; 

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 

pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 80 l. 

3) pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów popiołu i żużli z palenisk domowych: 

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l; 

b) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 240 l. 

2. Określa się rodzaje pojemników na odpady i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) pojemnik o pojemności 120 l; 

2) pojemnik o pojemności 240 l; 

3) pojemnik o pojemności 360 l; 

4) pojemnik o pojemności 1 100 l; 

5) pojemnik o pojemności 3 000 l; 

6) pojemnik o pojemności 5 000 l; 

7) pojemnik o pojemności 7 000 l; 

8) pojemnik o pojemności 10 000 l; 

9) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 l do 120 l; 

10) pojemniki typu „dzwon” i „siatka” przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych 

o pojemności od 1500 l do 2500 l; 

11) worki typu BIG BAG przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

od 1,0 m3. 

3. Pojemniki na odpady winny być znormalizowane, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe. 

Dopuszcza się pojemniki otwarte o pojemności powyżej 1 100 l. 

4. Pojemniki na odpady i worki do selektywnej zbiórki, winny posiadać opis określający ich przeznaczenie 

i być utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) niebieski z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury oznaczony napisem „Papier”, 
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2) żółty z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3) zielony z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła oznaczony napisem 

„Szkło”; 

4) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, (w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji) ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych) i odpady zielone oznaczony napisem „Bio”; 

5) czarny, metaliczny lub szary z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

6) czerwony lub czarny zamykany czerwoną klapą - z przeznaczeniem na odpady popiołu i żużli z palenisk 

domowych oznaczony napisem „Popiół”. 

5. Pojemniki na odpady, należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak 

i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. 

6. Miejsce ustawienia pojemników na odpady właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać 

w czystości, w szczególności nie dopuszczać do zalegania odpadów wokół pojemników. 

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe winny być gromadzone w następujący sposób: 

1) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej powinny być wystawiane przed posesję, w taki sposób, 

by nie powodować utrudnień w ruchu pojazdów oraz pieszych, zgodnie z harmonogramem; 

2) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej powinny być złożone przy placykach gospodarczych. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na 

odpady lub workach i umożliwić ich usunięcie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych. 

9. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l, winny być rozmieszczone w pasach drogowych 

o nasilonym ruchu pieszych, na przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego. 

10. Kosze na śmieci o minimalnej pojemności 30 l, winny być rozmieszczone w obiektach przeznaczonych 

do użytku publicznego. 

11. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne: 

1) każda nieruchomość, powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na odpady do gromadzenia 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w zestaw pojemników na odpady lub 

worków do selektywnej zbiórki, który powinien składać się z pojemników na odpady lub worków, 

o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2 po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów; 

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego 

lub kilku pojemników na odpady, z zastrzeżeniem zachowania odpowiedniej pojemności pojemnika, 

określonej niniejszym Regulaminem. 

3) każda nieruchomość zamieszkała, na której wytwarzane są odpady popiołu i żużli powinna być 

wyposażona: 

a) w pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na odpady do gromadzenia odpadów popiołu i żużli – dla 

nieruchomości jednorodzinnej, 

b) w pojemnik o minimalnej pojemności 240 l na odpady do gromadzenia odpadów popiołu i żużli – dla 

nieruchomości wielorodzinnej, 

c) w pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na odpady do gromadzenia odpadów popiołu i żużli dla 

nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, 

d) w pojemnik o minimalnej pojemności 240 l na odpady do gromadzenia odpadów popiołu i żużli dla 

nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. 
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12. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą 

ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz częstotliwości odbioru 

odpadów, uwzględniając następujące kryteria: nieruchomość, na której zamieszkuje do 5 osób – jeden 

pojemnik na odpady o pojemności 120 l, nieruchomość, na której zamieszkuje 6 osób i więcej – minimalnie 

dwa pojemniki na odpady o pojemności 120 l lub jeden o pojemności 240 l. 

13. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do 

ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości odbioru odpadów. 

14. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części 

nieruchomość niezamieszkałą, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z punktem 12 i 13. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 5. 1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - jeden raz na dwa tygodnie; 

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu; 

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz na dwa 

tygodnie, natomiast w grudniu, styczniu i lutym z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeden raz w miesiącu; 

4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeden raz na dwa tygodnie; 

5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, dwa razy w tygodniu; 

6) w przypadku stwierdzenia, że ustalona częstotliwość nie zapewnia utrzymania czystości i porządku 

możliwy jest dodatkowy odbiór odpadów. 

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, szkło, odbierane będą z częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - jeden raz w miesiącu; 

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - jeden raz w tygodniu; 

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz 

w miesiącu, natomiast w czerwcu, lipcu i sierpniu z nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - jeden raz na dwa 

tygodnie oraz z terenu kąpielisk miejskich – jeden raz w tygodniu. 

4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - jeden raz w miesiącu; 

5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - jeden raz w tygodniu; 

6) w przypadku stwierdzenia, że ustalona częstotliwość nie zapewnia utrzymania czystości i porządku 

możliwy jest dodatkowy odbiór odpadów. 

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji), ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady 

kuchenne ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych) i odpady zielone odbierane będą 

z częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: 

a) styczeń, luty, marzec i grudzień - jeden raz w miesiącu, 
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b) kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad - jeden raz na dwa tygodnie; 

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych: 

a) odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych - jeden raz w tygodniu, 

b) odpady zielone - sześć razy w roku; 

3) z nieruchomości: 

a) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jeden raz w miesiącu, 

b) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w okresie od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie 

od listopada do marca – jeden raz w grudniu oraz jeden raz w lutym, 

4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady: 

a) styczeń, luty, marzec i grudzień - jeden raz w miesiącu, 

b) kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad - jeden raz na dwa tygodnie; 

5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady: 

a) odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych - jeden raz w tygodniu, 

b) odpady zielone -  sześć razy w roku; 

6) w przypadku stwierdzenia, że ustalona częstotliwość nie zapewnia utrzymania czystości i porządku 

możliwy jest dodatkowy odbiór odpadów. 

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: odpady popiołu i żużli z palenisk domowych 

odbierane będą z częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj wrzesień, 

październik, listopad, grudzień – jeden raz w miesiącu, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia - jeden 

raz na trzy miesiące, 

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj wrzesień, 

październik, listopad, grudzień – jeden raz w miesiącu, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia - jeden 

raz na trzy miesiące, 

3) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj wrzesień, 

październik, listopad, grudzień – jeden raz w miesiącu, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia - jeden 

raz na trzy miesiące, 

4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj wrzesień, 

październik, listopad, grudzień – jeden raz w miesiącu, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia - jeden 

raz na trzy miesiące, 

5) w przypadku stwierdzenia, że ustalona częstotliwość nie zapewnia utrzymania czystości i porządku 

możliwy jest dodatkowy odbiór odpadów. 

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą z częstotliwością: 

1) z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych - cztery razy w roku (raz na kwartał); 

2) z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych - jeden raz w tygodniu. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane będą na indywidualne 

zamówienie. 

7. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych winna wynikać z ilości zużytej wody na 

nieruchomości i pojemności zbiornika bezodpływowego jednak opróżnianie nie powinno być dokonywane 

rzadziej niż co kwartał. 
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8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani pozbywać się odpadów komunalnych z częstotliwością, 

o której mowa w niniejszym Rozdziale, zaś w przypadku gdy dla nieruchomości zamieszkałych, ustalona 

zgodnie z niniejszym Rozdziałem częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości jest  zobowiązany wystąpić do Prezydenta 

Miasta z wnioskiem o wyposażenie nieruchomości w większą liczbę pojemników na  odpady  lub wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki na odpady o zwiększonej pojemności. 

9. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne dostęp do pojemników na odpady w czasie ustalonym w harmonogramie, w sposób umożliwiający 

opróżnianie pojemników, bez konieczności wejścia pracowników firmy wywozowej na teren nieruchomości. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 6. 1.  Ustala się gospodarowanie niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi oraz 

odpadami zielonymi pochodzącymi z terenu Miasta wyłącznie w oparciu o Regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych przypisane do Regionu, do którego należy Miasto Ruda Śląska, 

wynikającego  z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. 

2. Ustala się ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wprowadzenie na 

terenie Miasta selektywnej zbiórki tych odpadów. 

Rozdział 6. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 7. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, 

w tym w szczególności jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie 

ogrodzonym, niepozostawiania bez dozoru. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usunięcia pozostawionych 

przez  nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do 

użytku publicznego, a także na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, 

zieleńcach, skwerach i w parkach. Postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających 

z psów asystujących. 

3. Na terenach służących do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzone tylko na smyczy przez 

osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, za wyjątkiem osób 

niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących. 

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, oddalonych od 

zabudowań i obiektów użyteczności publicznej i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba 

wyprowadzająca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym  zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach: 

§ 8. 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, tereny 

publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić: 

1) właściwe pomieszczenia gospodarskie uwzględniające potrzeby przewidziane dla danego gatunku 

zwierzęcia; 

2) gromadzenie oraz pozbywanie się powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów 

i nieczystości. 

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych. 
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Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 9. 1.  Jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji wyznacza się nieruchomości mieszkalne 

i użytkowe położone na terenie Miasta. 

2. Powszechna deratyzacja okresowa winna być przeprowadzona dwa razy w ciągu roku oraz każdorazowo 

na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji : 

1) wiosna: od poniedziałku 11-tego tygodnia roku do piątku 15-tego tygodnia roku; 

2) jesień: od poniedziałku 38-go tygodnia roku do piątku 42-go tygodnia roku. 
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