
UCHWAŁA NR XXXII/277/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013r. poz. 21, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gryfinie uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/228/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino dokonuje się następujących zmian: 

1. §3 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„§ 3. 1. „§3. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do: 

1) zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach oraz workach dostarczanych przez   Gminę lub 
podmiot uprawniony do świadczenia usług; 

2) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych poniżej frakcji 
i przekazywanie ich do zagospodarowania, a mianowicie: 

a) papieru i tektury, 

b) szkła, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i bioodpadów, 

e) opakowań wielomateriałowych (TETRAPAK), 

f) metali, 

g) odpadów problemowych, 

h) odpadów wielkogabarytowych; 

3) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

4) niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
bezpośrednio wzdłuż nieruchomości i stanowiących części dróg publicznych przeznaczonych dla ruchu 
pieszego, z wyłączeniem chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych; 

5) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 
zbiorników wodnych lub do ziemi; 

6) napraw pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi tylko pod 
warunkiem, że powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

2. §3 ust. 2 pkt 3 przyjmuje brzmienie: 

„3) odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać w pojemniku dostarczonym przez podmiot wskazany 
przez gminę w ramach usługi dodatkowej i ustalonej z tego tytułu opłaty”.

3. § 3 ust. 2 pkt 4 przyjmuje brzmienie: 

„4) odpady wielkogabarytowe - nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania, odpady te należy 
wystawiać do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem, w miejscach gromadzenia odpadów 
komunalnych, odpady te mogą być także oddane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania”.
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4. § 3 ust. 2 pkt 5 przyjmuje brzmienie: 

„5) odpady problemowe – nie wymagają specjalnych pojemników, winny być zbierane w oryginalnych 
opakowaniach transportowych chroniących środowisko i ludzi i przekazywane bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania; poszczególne rodzaje odpadów problemowych mogą być również oddawane do 
punktów uczestniczących w ich zbiórce (np. sklepy, apteki, placówki oświatowe i inne).”.

5. §7 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

„§ 7. 1. . Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność 
pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne do swoich indywidualnych potrzeb, 
kierując się ustaloną w regulaminie częstotliwością odbioru odpadów komunalnych oraz niżej 
wymienionymi normatywami: 

1) dla nieruchomości niezamieszkałej na której nie prowadzi się działalności gospodarczej – co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 110 l; 

2) dla obiektów użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi poniżej – 15 
l/tydzień na każdego pracownika oraz każdą inną osobę wykonującą świadczenie pracy na podstawie 
umowy cywilno-prawnej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l; 

3) dla szkół wszelkiego typu – 4 l/tydzień na każdego ucznia i pracownika oraz każdą inną osobę 
wykonującą świadczenie pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej; 

4) dla żłobków i przedszkoli – 6 l/tydzień na każde dziecko i pracownika oraz każdą inną osobę 
wykonującą świadczenie pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej; 

5) dla lokali handlowych: 

a) spożywczych, spożywczo-przemysłowych – 20 l/tydzień na każde 10 m² pow. użytkowej, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal; 

b) pozostałych – 10 l/tydzień na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 l na lokal; 

6) dla punktów handlowych poza lokalem – 10 l/tydzień na każdego pracownika, jednak co  najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 110 l na lokal; 

7) dla lokali gastronomicznych – 20 l/tydzień na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc 
w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 l na lokal; 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – 20 l/tydzień na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
110 l , 

9) dla domów opieki, szpitali, itp. – 50 l /tydzień na jedno łóżko; 

10) dla hoteli, pensjonatów, internatów, itp. – 20 l/tydzień na jedno łóżko; 

11) dla ogrodów działkowych - 20 l/tydzień na każdą działkę; 

12) dla cmentarzy – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1100 l na 1 ha powierzchni; 

13) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz przy wyjściu z lokalu, co najmniej jednego kosza ulicznego.”.

6. §9 przyjmuje brzmienie: 

„§ 9. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa lub inna impreza 
okolicznościowa o charakterze publicznym, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce 
na którym ona się odbywa, w pojemniki o pojemności uwzględniającej normatyw 5 l na każdą osobę 
uczestniczącą w imprezie.”.

7. §13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Pojemniki muszą być utrzymywane w stanie czystości, z zapewnieniem odpowiednich warunków 
sanitarno-epidemiologicznych, w tym dezynfekowane a ich użytkowanie nie może stwarzać zagrożenia 
zanieczyszczenia środowiska m.in. w wyniku przepełniania i wysypywania się odpadów z pojemników.”.
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8. § 14 ust.1 pkt 1 lit. d) przyjmuje brzmienie: 

„d) ) odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż raz na kwartał.”.

9. § 14 ust. 1 pkt 2 lit. d) przyjmuje brzmienie: 

„d) ) odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż raz na miesiąc.”.

10. § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d) przyjmuje brzmienie: 

„d) odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż dwa razy w sezonie.”.

11. § 14 ust. 1 pkt 4 lit. d) przyjmuje brzmienie: 

„d) odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej, niż raz na miesiąc.”.

12. § 16 ust.2 przyjmuje brzmienie: 

„2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) skuteczny dozór; 

2) prowadzenia psa na uwięzi, a w przypadku psów agresywnych, zwłaszcza ras uznawanych za agresywne, 
w nałożonym kagańcu; zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest w sytuacji, gdy właściciel ma 
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem; 

3) w zabudowie jednorodzinnej zwierzęta nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości; 

4) nieruchomość  musi  być  ogrodzona w sposób  uniemożliwiający  jej  opuszczenie  przez  zwierzę 
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosowną informacją; 

5) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, zebrane przy 
pomocy specjalnych zestawów higienicznych, winny być umieszczane w komunalnych urządzeniach do 
zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-
przewodników; 

6) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Janusz Skrzypiński
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 228) które weszły w życie 6 marca 2013r. zaistniała możliwość przejęcia przez 
gminy zadania wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. Ponadto 
w wyniku analizy składanych deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stwierdzono 
konieczność zmiany normatywów wytwarzania odpadów komunalnych oraz drobnych korekt technicznych innych 
zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. Wobec czego przedstawiam 
niniejszy projekt do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie. 

Sporządziła: Janina Major 
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