
DRUK NR 9/XXVI

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”.

Na podstawie art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”, 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/399/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 5 listopada 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  Niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Gryfino, dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, 
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 
wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz 
utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

5) innych wymagań wynikających z aktualnego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy;

2) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
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3) nieruchomościach mieszanych – należy przez to rozumieć nieruchomości, stanowiące w części 
nieruchomości zamieszkałe i w części nieruchomości niezamieszkałe;

4) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 
komunalnych, którego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane 
w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, w szczególności: meble, 
dywany, materace, duże zabawki, duży sprzęt sportowy, rowery itp.; do odpadów 
wielkogabarytowych nie zalicza się części samochodowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych (w tym odpadów z demontażu – np. wanien, zlewów, misek ustępowych, pisuarów, 
kabin prysznicowych, drzwi, okien), opon, czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć jedną z frakcji odpadów 
komunalnych, pochodzących z budów, remontów i rozbiórek, w szczególności gruz betonowy, 
ceglany, czy odpady z demontażu;

6) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: „PSZOK”) – należy przez to 
rozumieć specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub obiekty, 
zlokalizowane w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców, do których mieszkańcy mogą 
przekazywać wyselekcjonowane odpady komunalne;

7) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to szczególne rodzaje odpadów w strumieniu 
odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne 
właściwości mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska, w tym m.in. żarówki, świetlówki, lampy 
fluorescencyjne, pojemniki z resztkami farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji 
drewna, środków ochrony roślin i nawozów, olejów mineralnych i syntetycznych, tłuszczy, paliw, 
aerozoli.

 

§ 3.  Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, 
obejmujące frakcje wymienione w §4 ust. 1 pkt 2, jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach 
zabudowy, na terenie całej Gminy Gryfino.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w sposób selektywny, 
w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
określonych frakcji, dostarczanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości w imieniu Gminy Gryfino, podmiot odbierający odpady od właściciela 
nieruchomości na podstawie stosownej umowy lub w pojemnikach własnych; w przypadku 
nieruchomości, z których odpady komunalne odbierane są przez podmiot odbierający odpady 
w imieniu Gminy Gryfino, zbieranie odpadów w pojemnikach własnych, odpowiadających 
wymogom ustalonym niniejszym Regulaminem i przepisami odrębnymi, przystosowanych 
jednocześnie do obsługi przez pojazdy wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych, 
możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie 
w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniższych frakcji:

a) papieru,

b) metali,

c) tworzyw sztucznych,

d) szkła,

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych (np. TETRAPAK),

f) bioodpadów,
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g) odpadów niebezpiecznych,

h) przeterminowanych leków i chemikaliów,

i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

j) zużytych baterii i akumulatorów,

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

m) zużytych opon,

n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego, w czasie zapewniającym bezpieczeństwo w ruchu pieszym i kołowym; 
wskazany obowiązek może być realizowany przy wykorzystaniu sprzętu ręcznego lub 
mechanicznego oraz przy zastosowaniu dodatkowych materiałów – w przypadku konieczności ich 
zastosowania, np. w sytuacji usuwania lodu, ich pozostałości powinny zostać usunięte po ustaniu 
przyczyny ich zastosowania;

4) 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 obowiązującymi przepisami, bez zanieczyszczania środowiska;

5) napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi tylko pod warunkiem, że 
odpady powstające na nieruchomości w związku z prowadzoną naprawą są gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez zanieczyszczania 
środowiska.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych:

1) odpady frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady, z uwzględnieniem pkt 2, należy gromadzić na terenie 
nieruchomości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach wskazanych w §5, 
umożliwiając w ten sposób ich odbiór przez podmiot odbierający odpady komunalne 
z częstotliwością określoną w Regulaminie, w terminach wskazanych w harmonogramach odbioru 
lub w stosownej umowie zawartej z właścicielem nieruchomości; odpady wskazanych frakcji mogą 
być również przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do PSZOK;

2) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza 
się kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ust. 3;

3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory 
nie wymagają specjalnych pojemników, w miarę możliwości powinny być zbierane w oryginalnych 
opakowaniach transportowych chroniących środowisko i ludzi i przekazywane bezpośrednio do 
PSZOK; poszczególne rodzaje tych odpadów (np. przeterminowane leki, zużyte baterie) mogą być 
również zbierane w punktach uczestniczących w ich zbiórce (w tym w sklepach, aptekach, 
placówkach oświatowych i in.);

4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy bezwzględnie zabezpieczyć 
w celu ochrony ludzi i środowiska oraz dostarczyć bezpośrednio do PSZOK;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) – należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK;
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7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – są gromadzone na terenie nieruchomości w punktach 
gromadzenia odpadów i odbierane przez podmiot odbierający odpady komunalne 
z częstotliwością określoną w Regulaminie, w terminach wskazanych w harmonogramach odbioru 
lub w stosownej umowie zawartej z właścicielem nieruchomości; odpady wskazanych frakcji mogą 
być również przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do PSZOK;

8) zużyte opony – należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK;

9) pozostałe odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić 
w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych); 
w sytuacjach wyjątkowo zwiększonej ilości takich odpadów, powstałych na nieruchomości, 
dopuszcza się ich zbieranie w workach wykorzystywanych zwyczajowo do gromadzenia odpadów, 
umożliwiających jednocześnie ich swobodny odbiór przez pracowników podmiotu odbierającego 
odpady komunalne, ustawianych przy pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych).

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zamiast 
zbierania bioodpadów w przeznaczonych do tego celu workach do selektywnej zbiórki odpadów, 
mogą prowadzić kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych pod warunkiem  
spełnienia poniższych wymagań:

1) kompostowanie prowadzone jest w pryzmach lub kompostownikach wykonanych w szczególności 
z tworzyw sztucznych lub desek, zapewniających właściwe warunki dla zaistnienia procesów 
rozkładu materiału organicznego – dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu, 
odpowiednią wilgotność i temperaturę;

2) wybór miejsca lokalizacji kompostownika na nieruchomości powinien zapewniać ograniczanie   
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;

3) zabrania się dodawania do kompostowanego materiału substancji, środków i materiałów 
chemicznych lub zawierających dodatki chemiczne;

4) właściciel nieruchomości przedkłada informację o kompostowaniu bioodpadów w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczanej do Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie;

4. W przypadku kompostowania całości bioodpadów powstających na danej nieruchomości, jej 
właściciel zwolniony jest z obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów w dostarczanych workach.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz 
utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym

§ 5. 1.  Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) na nieruchomościach zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – wykorzystuje się pojemniki o pojemności co 
najmniej 120 l,

b) w zabudowie wielorodzinnej – wykorzystuje się pojemniki o pojemności co najmniej 1.100 l;

2) na nieruchomościach niezamieszkałych – wykorzystuje się pojemniki o pojemności co najmniej 
120 l.

2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) na nieruchomościach zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – wykorzystuje się worki o pojemności co najmniej 
60 l,
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b) w zabudowie wielorodzinnej – wykorzystuje się pojemniki o pojemności co najmniej 120 l lub 
worki o pojemności co najmniej 60 l,

2) na nieruchomościach niezamieszkałych - wykorzystuje się pojemniki o pojemności co najmniej 
120 l lub worki o pojemności co najmniej 60 l.

3. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach mieszanych wykorzystuje się 
pojemniki lub worki wskazane w ust. 1-2, w zależności od rodzaju zabudowy, w skład której 
nieruchomości te wchodzą.

4. Do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych wykorzystuje się kosze uliczne o pojemności co najmniej 60 l, a także pojemniki do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 120 l.

5. W celu optymalizacji stopnia wykorzystywania pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych, na terenie nieruchomości zaleca się łączenie pojemników w większe 
pojemności.

6. W przypadku określonym w §4 ust. 2 pkt 2, właściciele nieruchomości decydujący się na 
kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych zostają zwolnieni z obowiązku 
posiadania worków przeznaczonych do selektywnego zbierania bioodpadów.

§ 6. 1.  Ilość i rodzaj pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, w które powinny być wyposażone nieruchomości zamieszkałe, uzależniona 
jest od rodzaju zabudowy i liczby zadeklarowanych osób, zamieszkujących daną nieruchomość:

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo do 4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

b) gospodarstwo od 5 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;

2) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1.100 l na każde 
60 zamieszkałych osób.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są dostosować ilość i pojemność 
pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do swoich indywidualnych potrzeb, 
kierując się ustaloną w Regulaminie częstotliwością odbioru odpadów komunalnych oraz poniższymi 
normatywami:

1) 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 120 l;

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

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

4) dla lokali handlowych:

a) spożywczych, spożywczo-przemysłowych – 20 l/tydzień na każde 10 m² pow. użytkowej lokalu, 
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

b) pozostałych – 10 l/tydzień na każde 10 m2 pow. użytkowej lokalu, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 10 l/tydzień na każdego pracownika, jednak co  najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

6) 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 120 l na lokal;
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7) 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 120 l ,

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

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

10) dla ogrodów działkowych – 20 l/tydzień na każdą działkę w okresie od marca do października 
oraz 10 l/tydzień na każdą działkę w okresie od listopada do lutego;

11) dla cmentarzy – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1.100 l na każde 2 ha powierzchni;

12) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co  najmniej  jeden  pojemnik 
o pojemności  120 l  na  domek  letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe;

13) dla innych nieruchomości niezamieszkałych, nie wymienionych powyżej – co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 l;

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

3. Ilość i rodzaj pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, w które powinny być wyposażone nieruchomości mieszane, zależą od:

1) rodzaju zabudowy i liczby zadeklarowanych osób, zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie 
z postanowieniami ust. 1 oraz

2) indywidualnych potrzeb wynikających m.in. z rodzaju prowadzonej działalności, z uwzględnieniem 
normatywów ustalonych w ust. 2.

4. W przypadku nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych ilość i lokalizacja pojemników służących do selektywnego zbierania odpadów, a także 
koszy ulicznych, powinna być ustalana  z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego oraz wynikającej 
z tego potrzeby zapewnienia czystości i porządku na danej nieruchomości.

§ 7. 1.  Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być 
umieszczone na terenie nieruchomości w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych. W przypadku 
braku możliwości wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości, dopuszcza 
się ustawienie pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
sąsiedniej, po uzyskaniu stosownego uzgodnienia z właścicielem tej nieruchomości.

2. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być umieszczane w miejscach 
zapewniających pracownikom podmiotu odbierającego odpady swobodny dostęp, bez konieczności 
otwierania wejścia na teren nieruchomości. W przypadku braku możliwości zapewnienia pracownikom 
podmiotu odbierającego odpady swobodnego dostępu do pojemników i worków, bez konieczności 
otwierania wejścia na teren nieruchomości, pojemniki i worki te powinny być wystawiane przed 
wejście na teren nieruchomości, najpóźniej w dniu odbioru odpadów, do godz. 6:00 – w takiej sytuacji, 
pojemniki i worki wystawione przed nieruchomość nie mogą powodować zagrożenia w ruchu pieszym 
i kołowym.

§ 8. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub przypisanych do niej, 
we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) mycie i dezynfekcję pojemników – wewnątrz i na zewnątrz – w miarę potrzeb, środkami 
usuwającymi w szczególności odory, owady, czy drobnoustroje;

2) wrzucanie odpadów poszczególnych frakcji do właściwych pojemników;

3) zamykanie pojemników w celu ograniczenia emisji odorów oraz zabezpieczenia zebranych frakcji 
odpadów przed pogorszeniem wskutek ewentualnego zamoknięcia;
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4) dokonywanie napraw i konserwacji pojemników lub zgłaszanie konieczności dokonania naprawy, 
konserwacji lub wymiany pojemnika podmiotowi wyposażającemu nieruchomość w pojemniki 
w imieniu Gminy Gryfino.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów, 
zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub przypisanych do niej, w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym poprzez:

1) ustalenie lokalizacji i wielkości tych miejsc przy uwzględnieniu obowiązku prowadzenia 
selektywnego zbierania odpadów i wynikającej z tego konieczności stosowania pojemników lub 
worków przeznaczonych do zbierania odpadów poszczególnych frakcji;

2) uwzględnienie ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości i częstotliwości ich 
odbioru;

3) ich lokalizowanie w miejscach o podłożu równym i płaskim, zapewniającym swobodne korzystanie 
z tych miejsc;

4) niedopuszczanie do przepełniania pojemników i wysypywania się z nich odpadów; w przypadku 
niedostatecznej liczby lub pojemności pojemników w miejscu gromadzenia odpadów – 
zapewnienie większej ich liczby lub pojemności;

5) natychmiastowe usuwanie odpadów zalegających wokół pojemników, czy worków;

6) ograniczenie możliwości przewrócenia pojemników lub rozdarcia worków przez zwierzęta.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1.  Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w tym nieruchomości o charakterze 
mieszanym:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, w pozostałych 
miesiącach – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

d) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, w tym nieruchomości o charakterze mieszanym:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż dwa razy na tydzień,

b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień;

d) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) w sezonie (maj – wrzesień):

- odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania  
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień,
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b) po sezonie: wszystkie odpady wskazane w lit. a – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w sezonie;

4) z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, w pozostałych 
miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

d) odpady wielkogabarytowe – nie więcej niż cztery razy w roku, w terminach uzgodnionych przez 
właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady;

5) kosze uliczne – nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu;

6) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Odpady gromadzone na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych, a także na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, odbierane są przez podmiot odbierający odpady komunalne 
w imieniu Gminy Gryfino z określonymi w Regulaminie częstotliwościami, w terminach wskazanych 
w szczegółowych harmonogramach odbioru.

3. Odpady gromadzone na nieruchomościach niezamieszkałych, w tym – na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, odbierane są przez podmiot wpisany do właściwego rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości, z określonymi w Regulaminie 
częstotliwościami.

4. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uwzględniać pojemność 
zbiornika i ilość powstających nieczystości ciekłych. Częstotliwość ta powinna zapewniać ciągłość 
użytkowania zbiornika przy niedopuszczeniu do jego przepełniania, jednak nie może być mniejsza niż 
raz na miesiąc. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków pozbywanie się nagromadzonego 
osadu odbywać się powinno zgodnie z instrukcją ich eksploatacji.

5. Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.

6. Właściciele nieruchomości, przystępujący do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 
obowiązani są do dokonania stosownego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do ich eksploatacji, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni 
ścieków, w tym – opróżnianie osadnika wstępnego, powinna być zgodna z instrukcją jej eksploatacji 
oraz przepisami dotyczącymi warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami

dla Województwa Zachodniopomorskiego

§ 10.  W  celu  ograniczenia  ilości  wytwarzania  odpadów  oraz  kształtowania  systemu  
gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym zaleca się, by właściciele wszystkich nieruchomości 
zmniejszali ilość  wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:  

1) ograniczenie marnotrawienia żywności;

2) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów;

3) ograniczenie korzystania z toreb i opakowań jednorazowych;

4) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych;
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5) stosowanie  produktów,  które  w wyniku  zużycia  mogą  być  wykorzystane  ponownie  po  
wymianie ich części lub uzupełnieniu;

6) ponowne wykorzystanie lub naprawę użytkowanych przedmiotów;

7) zastępowanie  produktów  i opakowań  nienadających  się  do  odzysku  lub  nieulegających 
biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

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

§ 11. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności, 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do sprawowania nad nimi właściwej 
opieki, przejawiającej się m.in. niepozostawianiem zwierząt bez dozoru w miejscach publicznych.

3. Dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, 
winien być odpowiedni do gatunku, rasy i cech osobniczych zwierzęcia, a także niekolidujący 
z przeznaczeniem obiektu lub terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone.

4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, 
która jest zdolna do sprawowania kontroli nad ich zachowaniem.

5. Właściciele  i opiekunowie  wyprowadzający  psy  w miejsca  publiczne,  obowiązani  są  do 
stosowania poniższych zasad:

1) prowadzenia psa na smyczy, z zastrzeżeniem pkt 2;

1) zwolnienia psa ze smyczy tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba wyprowadzająca 
psa ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej  oczekiwaną reakcję psa na 
komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) prowadzenia na smyczy i w kagańcu psów należących do ras uznawanych za agresywne, zgodnie 
z odrębnymi przepisami oraz mieszańców tych ras, a także psów zachowujących się agresywnie 
w stosunku do ludzi lub innych zwierząt;

3) w przypadku zwolnienia psa ze smyczy – bezpośredniego prowadzenia psa, z zastrzeżeniem 
pkt 5 i 6;

4) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies nie musi być prowadzony 
bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę – w takim przypadku pies musi mieć  założony 
kaganiec;

5) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych 
przeznaczonych na wybiegi dla psów, z wyłączeniem psów wskazanych w pkt 3.

6. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 – 5, nie dotyczy psów:

1) u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne;

2) szczeniaków do 9 m-ca życia.

7. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 6 pkt 1, winny być potwierdzone przez lekarza 
weterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym zaświadczeniu.

8. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są obowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 12.  Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gryfino reguluje odrębna 
uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie.
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Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych 
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 13.  Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej zezwala się na utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony 
zwierząt określonych w odrębnych przepisach.

§ 14.  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności na strychach, w piwnicach, 
komórkach, garażach, czy na balkonach.

§ 15.  Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
obowiązane są do:

1) zapewnienia gromadzenia i usuwania nieczystości powstających w wyniku utrzymywania tych 
zwierząt zgodnie z przepisami sanitarnymi, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości, a także wód powierzchniowych i podziemnych;

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich;

3) w przypadku utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych
i rekreacyjnych – natychmiastowego usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez te 
zwierzęta.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji 

i terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1.  Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia na terenie nieruchomości 
dwóch obowiązkowych akcji deratyzacyjnych w roku – w okresie wiosennym (w kwietniu danego roku) 
i w okresie jesiennym (w październiku danego roku).

2. Deratyzację prowadzi się na całym obszarze Gminy Gryfino, we wszystkich rodzajach obiektów – 
w szczególności w budynkach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, obiektach handlowych, 
obiektach użyteczności publicznej.

3. Dokładny termin oraz zakres przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacyjnej jest 
uzgadniany z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz podawany do publicznej 
wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
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UZASADNIENIE

W związku z dokonaniem w 2019 r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wielu
istotnych zmian w przepisach prawa powszechnego, w szczególności w ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1579), istnieje konieczność dostosowania obowiązujących regulaminów
utrzymania czystości i porządku w gminach do ich zmienionego brzmienia.

Najważniejsze zmiany w przedmiotowej Uchwale dotyczą ustanowienie w niej zasad
odnoszących się do obowiązkowego, powszechnego selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, uwzględnienia wymagań dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zakresie możliwości kompostowania bioodpadów
w kompostowniach przydomowych, a także ustalenia zasad przyjmowania przez Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nowych frakcji odpadów komunalnych –
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek. Uchwała uwzględnia również zmiany powstałe w gminnym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi na skutek podjęcia Uchwały Nr XXIII/187/20 Rady
Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.

Podjęcie przedmiotowej Uchwały następuje w ustawowym terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), wydłużonym do 31 grudnia 2020 r.
ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

Sporządził:

Mariusz Tarka

Id: 87FDC642-FA8B-4F10-9AF9-717286B475AE. Projekt Strona 1




