
UCHWAŁA NR XVI/227/2020 
RADY GMINY STĘŻYCA 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Stężyca nr XV/234/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. 
poz. 2855). 

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2021 roku.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca 

 
 

Stefan Literski 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/227/2020 

Rady Gminy Stężyca 

z dnia 29 września 2020 r. 

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STĘŻYCA 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca, zwany dalej 
„Regulaminem”,  określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych 
gminy Stężyca, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących 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 ust. 1 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, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątanie 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 pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

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) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

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. Regulamin obowiązuje: 

1) właścicieli nieruchomości, 

2) wykonawców robót budowlanych, 

3) zarządców dróg, 
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4) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie. 

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: selektywne zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
i przekazywanie ich do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne co najmniej w zakresie 
obejmującym: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) metale, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym, 

9) przeterminowane leki i opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, 

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

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w pkt 1, stanowią niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne. 

3. Właściciel nieruchomości przekazuje odpady zebrane selektywnie i pozostałe odpady tj. niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w terminach 
wyznaczonych harmonogramem, uwzględniającym zapisy niniejszego Regulaminu. 

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym 
regulaminie pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, o ile taki został opracowany, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone 
w przepisach odrębnych. 

6. Właściciele nieruchomości są obowiązani do gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych. 

7. Właściciele, których części nieruchomości służą do użytku publicznego zobowiązani są do: 

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 
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2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby 
nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem 
możliwości odpływu wody do kanalizacji, 

3) usunięcia śliskości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni 
(np. posypanie piaskiem lub innym stosowanym środkiem), przy czym piasek bądź inne materiały użyte do 
celu usuwania śliskości należy uprzątnąć po ustaniu przyczyn ich użycia. 

8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 
zbiorników wodnych lub do ziemi, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji. 

9. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 
przeznaczonych, 

2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją 
pojazdów, np.: wymiana kół, oświetlenia, świec zapłonowych, uzupełnienie płynów. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego 

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
z nieruchomości. 

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej 
terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie dopuszczając do jej przepełnienia; podobnie 
przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób 
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. 

2. Właściciel nieruchomości zapewnia firmie wywozowej swobodny dostęp do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, umożliwiając jego opróżnienie przez 
pojazd asenizacyjny bez narażania na szkodę ludzi lub mienia. 

§ 5. 1.   Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są pojemniki standaryzowane o pojemności: 
110 litrów, 120 litrów, 240 litrów,  660 litrów, 1100 litrów. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych. 

3. Pojemniki muszą być szczelne, zamykane pokrywą, z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, 
wyposażone w kółka do przemieszczenia oraz w uchwyty boczne. 

4. Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub 
hakowym mechanizmem załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów. 

5. Dopuszcza się na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe lub na innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, w sytuacji okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, stosowanie 
worków do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności 60 litrów w kolorze: 

1) czarnym dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), 

2) zielonym dla odpadów szkła, 

3) niebieskim dla odpadów papieru, 

4) żółtym dla odpadów typu: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 

Id: 2224A327-C40E-4EEB-BEC6-B0BC176C67F5. Podpisany Strona 3



5) brązowym dla odpadów biodegradowalnych. 

6. Kosze uliczne winny mieć pojemność od 10-80 litrów i winny być wykonane z materiałów trwałych (np. 
metalowe, betonowe, kompozytowe, z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji). 

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, biorąc pod uwagę następujące parametry, 
przypadające na jeden wywóz: 

1) zabudowy jednorodzinne - na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności 
pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności minimum 120 litrów; a dla zabudowy wielorodzinnej na każdej nieruchomości musi być 
zlokalizowany co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów tj.: jeżeli z takiego 
pojemnika korzysta: 

a) do 4 osób – to minimalna wielkość pojemnika powinna wynosić 120 litrów, 

b) do 8 osób – to minimalna wielkość pojemnika powinna wynosić 240 litrów, 

lub 2 pojemniki o pojemności 120 litrów, 

2) nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe - na jednego użytkownika musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności 
pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności minimum 120 litrów; 

3) szkoły - na każdego ucznia, studenta i pracownika musi przypadać co najmniej 2 litry pojemności 
pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności minimum 1100 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów; 

4) żłobki i przedszkola - na każde dziecko i pracownika musi przypadać co najmniej 2 litry pojemności 
pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności minimum 240 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów; 

5) lokale handlowe - na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 5 litrów 
pojemności pojemnika, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności minimum 120 litrów; 

6) lokale gastronomiczne - na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemności 
pojemnika, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności minimum 120 litrów; 

7) uliczne punkty szybkiej konsumpcji - na jeden punkt muszą przypadać co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów; 

8) lokale prowadzące działalność spożywczą lub gastronomiczną - wymagane jest także ustawienie na 
zewnątrz lokalu kosza wyłożonego workiem foliowym o minimalnej pojemności minimum 60 litrów i jego 
codzienne opróżnianie przez właściciela lokalu poprzez umieszczenie tych odpadów do stosownych 
pojemników znajdujących się na nieruchomości; 

9) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne - na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 
4 litry pojemności pojemnika, przy czym na terenie każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów; 

10) domy opieki społecznej, hotele, pensjonaty oraz inne nieruchomości o podobnej funkcji, np. kwatery  
agroturystyczne itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika, przy 
czym na terenie każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
minimum 120 litrów; 

11) parking leśny, pole biwakowe, namiotowe, miejsca na których odbywają się imprezy, co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności minimum 120 litrów; 

12) budynki użyteczności publicznej - pojemnik o pojemności 120 litrów na każde 10 pracowników; 

13) cmentarze - nie mniej niż 2 litry na jedno miejsce pochówku. 

§ 6. 1.  Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem i kolorem 
w następujący sposób: 
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1) dla odpadów szkła – napis „SZKŁO” w kolorze zielonym, 

2) dla odpadów papieru – napis "PAPIER" w kolorze niebieskim, 

3) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali – napis „METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE” w kolorze żółtym, 

4) dla odpadów biodegradowalnych – napis "BIO" w kolorze brązowym, 

5) dla popiołów – napis „POPIÓŁ”. 

2. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów 
w następujący sposób: 

1) na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach niezamieszkałych (z 
zastrzeżeniem pkt 2) i nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub na innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a) w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 110 litrów, 

b) w pojemnikach dla papieru o pojemności minimum 110 litrów, 

c) w pojemnikach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności minimum 
110 litrów, 

d) w pojemnikach dla odpadów biodegradowalnych o pojemności minimum 110 litrów, 

e) w pojemnikach dla popiołów o pojemności minimum 110 litrów; 

2) na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym budynkach użyteczności publicznej, 
jeżeli liczba użytkowników przekracza 50 osób, należy stosować pojemniki dostosowane do potrzeb danej 
nieruchomości, uwzględniając charakter prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz poniższe 
ogólne wytyczne: 

a) w pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 1100 litrów, 

b) w pojemnikach dla papieru o pojemności minimum 1100 litrów, 

c) w pojemnikach dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności minimum 
1100 litrów, 

d) w pojemnikach dla odpadów biodegradowalnych o pojemności minimum 1100 litrów, 

e) w pojemnikach dla popiołów o pojemności minimum 240 litrów. 

Jeśli liczba użytkowników jest mniejsza należy stosować pojemniki do selektywnego zbierania, jak 
opisano w pkt 1. 

Rozdział 4. 
Warunki rozmieszczania pojemników oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 7. 1.   Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), a w razie braku możliwości 
spełniania wymogów zawartych w powyższym rozporządzeniu zobowiązani są do zawarcia umowy 
z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia użytkowania urządzeń do gromadzenia odpadów 
komunalnych i poinformowania o tym gminy. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przywołanymi przepisami 
i odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników i worków w budynku lub poza budynkiem, 
które powinno znajdować się na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się 
na niej wody i błota, miejsce to powinno umożliwiać bezkolizyjny dojazd do pojemników i worków, jak 
również możliwość przemieszczania pojemników i worków na odpady z punktu ich zbierania do miejsca 
zatrzymania pojazdu, służącego do odbioru odpadów. 

3. Pojemniki i worki na odpady segregowane lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stojące 
poza pergolą (altaną śmietnikową) należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod 
wpływem wiatru. 
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4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia pracownikom przedsiębiorcy odbierającego 
odpady swobodnego dostępu do wszystkich pojemników i worków zlokalizowanych w miejscu gromadzenia 
odpadów umożliwiającego bezpieczny, bezkolizyjny, nieograniczony przeszkodami dostęp z drogi publicznej 
do tych pojemników lub worków, w tym również dostęp obejmujący przekazanie przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady niezbędnej dla każdego rodzaju pojemników i worków ilości kluczy, pilotów, kodów 
dostępu do bram, drzwi lub zamknięć, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej także dostęp niewymagający 
wejścia na teren posesji. 

5. Pojemniki lub worki należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających 
z pojemnika lub worka oraz podmiotu odbierającego odpady, bez koniczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. 

6. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu, pojemniki lub worki do zbierania odpadów 
należy wystawić w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu ich wywozu na chodnik lub drogę 
przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym 
odpady. 

7. Pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników 
ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak aby uniemożliwić rozrywanie worków przez 
zwierzęta. 

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania:  

1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym poprzez: 

a) ich bieżące czyszczenie, dezynsekcję i dezynfekcję, które powinny być realizowane, co najmniej dwa 
razy w roku, 

b) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie odpadów do nich 
przeznaczonych, 

c) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników poprzez system 
załadowczy, 

d) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed 
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych, 

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmującym 
zapewnienie, aby miejsca te wolne były od odcieków, odpadów zalegających na posadzce luzem lub 
w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami, 
workami poprzez: 

a) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, 

b) zapewnienie swobodnego dostępu do każdego pojemnika, worka, 

c) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie lub śniegu. 

3) Właściciel nieruchomości winien przeprowadzać także bieżące czyszczenie, konserwację, dezynsekcję 
i dezynfekcję boksów (pergoli śmietnikowych) z pojemnikami na odpady. 

§ 9. 1.   Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne (chodniki), 
przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne. 

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi, w ciągach pieszych, powinna być dostosowana do natężenia 
ruchu pieszych. 

3. Właściciele nieruchomości, terenów publicznych, zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszy 
ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym 
porządkowym i technicznym. Dezynfekcja powinna być prowadzona, co najmniej jeden raz na kwartał. 
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Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

§ 11. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez uprawniony podmiot 
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

§ 12. 1. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne co do których rada 
gminy odrębną uchwałą nie postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych, są zobowiązani do usuwania 
tych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt przekazania ich uprawnionym podmiotom po zawarciu 
stosownej umowy. 

2. Właściciele nieruchomości określeni w ust. 1 zobowiązani są do okazywania, upoważnionym przez 
Wójta Gminy Stężyca osobom, umów zawartych z uprawnionym podmiotem odbierającym od nich odpady, 
dowodów uiszczania opłat. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, pozbywają 
się z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sposób obejmujący 
gromadzenie odpadów w pojemnikach opisanych w Rozdziale 3 i przekazują je podmiotowi odbierającemu 
odpady komunalne, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych albo na odbieranie odpadów komunalnych.  

§ 14. 1.   Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi następuje od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, przy uwzględnieniu 
następującego harmonogramu, który przedstawia poniższa tabela: 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

RODZAJ  
ODPADU  

ZAMIESZKAŁE 
NIEZAMIESZKAŁE 

(objęte system gospodarowania 
odpadami komunalnymi) 

LETNISKOWE 
(nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe 
 lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe) 

BUDYNKI JEDNORODZINNE  
raz w miesiącu w miesiącach: 

styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień 
oraz  

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie: 
kwiecień – październik 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) 

BUDYNKI WIELOLOKALOWE 
raz w miesiącu w miesiącach: 

styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień 
oraz 

 nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie: 
kwiecień – październik 

dwa razy  
w miesiącu 

raz  
w miesiącu  

BIOODPADY 

BUDYNKI JEDNORODZINNE  
raz w miesiącu w miesiącach: 

luty, grudzień 
oraz 

 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie: 
kwiecień – październik 

raz w miesiącu 
w miesiącach: 
luty, grudzień 

oraz 
 nie rzadziej niż raz 
 na dwa tygodnie 

w okresie: 
kwiecień – październik 

raz w miesiącu 
w miesiącach: 

luty, kwiecień, maj, 
wrzesień październik, 

grudzień 
oraz 

dwa razy w miesiącu 
w okresie: 

czerwiec – sierpień  
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BUDYNKI WIELOLOKALOWE 
raz w miesiącu w miesiącach: 

luty, grudzień 
oraz 

 nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie: 
kwiecień – październik 

METALE  
I  

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

raz w miesiącu 

raz w okresie: 
styczeń – maj, 

wrzesień – grudzień 
oraz 

raz w miesiącu 
w okresie: 

czerwiec – sierpień 

POPIÓŁ 

raz na 2 miesiące w okresie: 
maj – październik 

 
raz w miesiącu w okresie: 

listopad – kwiecień 

raz w miesiącu 
 w miesiącach: 

marzec, grudzień 

PAPIER raz na kwartał 

SZKŁO raz na kwartał 

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
powinna następować według potrzeb, lecz nie rzadziej niż: 

1) opróżnianie koszy ulicznych w sezonie letnim (od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia) - 1 raz w tygodniu, 
poza sezonem letnim (od dnia 1 września do dnia 31 maja ) - raz na 2 tygodnie.; 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy – raz na miesiąc. 

§ 15. 1.   W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają 
pojemniki wypełnione odpadami: 

1) w przypadku zabudowy wielolokalowej i obiektów użytkowych w wyznaczonych miejscach 
umożliwiających ich odbiór, 

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także zabudowy 
rozproszonej (wybudowania) – w dniu odbioru odpadów przy drodze dojazdowej do nieruchomości. 

2. Udostępnienie pojemników  powinno nastąpić przed godziną 7:00 rano. 

§ 16. 1.  Właściciele nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty, mogą przekazać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, określonym dalej jako PSZOK, znajdującego się w miejscowości: 

1) Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) odpady niebezpieczne, 

g) przeterminowane leki i chemikalia, 
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h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l) zużyte opony, 

m) odpady tekstyliów i odzieży. 

2) Delowo (przy oczyszczalni ścieków) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak odpady 
budowlano i rozbiórkowe. 

2. Ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Stężyca. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele 
nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy umieszczać 
w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych 
rodzajów odpadów. 

5. W przypadku dostarczenia odpadów ww. w formie zmieszanej, dostarczający odpady jest zobowiązany 
do ich posortowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jeśli odmówi ich 
posortowania osoba obsługująca Punkt, może odmówić ich przyjęcia. 

6. Właściciel nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną 
usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, 
odbiór odpadów nietypowych opisanych w pkt 2 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka nie jest objęta 
opłatą wnoszoną do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 17. 1.   Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) lub 
pojemnikach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem: 

1) do pojemników do selektywnego zbierania szkła zabrania się wrzucać: opakowania z zawartością, np. 
żywnością, lekami, środkami chemicznymi, ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła 
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosk, żarówek i świetlówek, reflektorów, 
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, 
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek, szyb samochodowych, budowlanych i innych 
niż szkło odpadowe, 

2) do pojemników do selektywnego zbierania papieru, zabrania się wrzucać: ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego 
lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, 
zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru, 

3) do pojemników do selektywnego zbierania metali i tworzyw sztucznych, zabrania się wrzucać: butelek 
i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, 
puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, mokre lub 
zabrudzone tłuszczem folię, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, 

4) do pojemników do selektywnego zbierania bioodpadów, zabrania się wrzucać: kości zwierząt, oleju 
jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt 
wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni oraz innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych). 

2. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) lub 
pojemnikach na odpady selektywnie zebrane śniegu i lodu. 
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3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach gorącego popiołu, popiół po przestudzeniu należy umieszczać 
w pojemnikach do ich selektywnego zbierania. 

4. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, 
punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy 
ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości. 

5. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków 
z wyjątkiem spalania odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych. 

§ 18. 1.   Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć 
kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych 
lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków i są zobowiązani do: 

1) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia 
nieczystości płynnych, poprzez okresową kontrolę ich szczelności, 

2) zagwarantowania dojazdu do zbiorników bezodpływowych, 

3) zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz 
niedopuszczania do ich przepełniania i wylewania się ścieków. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane 
z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika, lecz nie rzadziej niż jeden raz na pół 
roku, wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 22:00. 

3. Osady z przydomowej oczyszczalni ścieków należy usuwać zgodnie z instrukcją eksploatacji 
oczyszczalni do najbliższej stacji zlewnej. 

§ 19. 1.   Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 
zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych z lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz podmiotu 
wykonującego przedmiotową usługę, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie. 

§ 20. 1.   Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych 
są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a co do których rada gminy odrębną uchwałą postanowiła o odbieraniu 
odpadów komunalnych, odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę przedsiębiorca, 
który zawarł z gminą umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Właściciel nieruchomości uiszcza na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawek opłat ustalonych przez gminę w drodze uchwały. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określa 
uchwała Rady Gminy. 

§ 21. 1. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych z obowiązku 
posiadania pojemnika lub worka na te odpady.  

2. Do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne właściciele nieruchomości powinni 
stosować  wyłącznie kompostowniki zamknięte, tj. z wydzielonymi ścianami oraz pokrywą zabezpieczającą 
przed opadami atmosferycznymi. 

3. Kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla 
użytkowników nieruchomości sąsiednich. 
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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 

§ 22. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, 
zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
zwierzęcia poza jej obszar. 

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 
publicznych w taki sposób, aby nie powodowało on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt. 

3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego użytku, ma obowiązek: 

1) prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu – w przypadku psów należących do ras uznanych za agresywne 
lub mieszańców tych ras, 

2) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku jej braku, używania innych środków, które zapewniają 
nieprzerwany i pełny nadzór nad zwierzęciem – w przypadku psów innych niż wymienione w pkt 1. 

4. Obowiązku, o którym mowa w: 

1) ust. 3 nie stosuje się na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów, na których osoba utrzymująca psa 
zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu korzystania z wybiegów, jeżeli został ustanowiony przez 
zarządcę, 

2) ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do psów, których budowa anatomiczna lub inne cechy uniemożliwiają nałożenie 
kagańca, 

3) ust. 3 pkt 2 nie stosuje się poza obszarem dróg publicznych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, 
pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec. 

5. Obowiązki określone w ust. 2-3 nie stosuje się do oznakowanych psów przewodników i psów 
asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca życia. 

§ 23. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe każdorazowo wyprowadzając zwierzę na terenie 
przeznaczonym do użytku wspólnego zobowiązana jest do: 

1) posiadania worków do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę, 

2) natychmiastowego uprzątnięcia z użyciem worków, o których mowa w pkt 1, zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzę, przy czym zebrane zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego lub pojemników 
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
narządu ruchu lub narządu wzroku. 

§ 24. Wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, placów do ćwiczeń, fontann oraz na 
plaże i kąpieliska następuje za zasadach określonych w regulaminach korzystania z tych miejsc ustanowionych 
przez ich właściciela lub zarządcę. Oznakowane psy przewodniki i psy asystujące osób niepełnosprawnych 
mogą być wprowadzane na plaże i kąpieliska przez cały rok jeżeli mają założoną uprząż. 

Rozdział 7. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 25. 1.   Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach zajętych pod 
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy 
przemysłowe, ogrody działkowe. 

2. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi 
warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 
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3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani 
są: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków, 

3) składować obornik, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości, 

4) pszczoły trzymać w ulach, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości 
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 26. 1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są: 

1) budynki wielorodzinne, 

2) zakłady produkcyjno - przetwórcze branży spożywczej, 

3) budynki użyteczności publicznej, 

4) pomieszczenia, w których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich w przypadkach, o których 
mowa w § 25 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. 

2. Właściciele nieruchomości położonych na obszarach, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do 
przeprowadzania deratyzacji w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2020 r. poz. 1439) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin stanowi akt
prawa miejscowego.

Z uwagi na powyższe, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kartuzach - uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca,
uwzględniający obowiązujący stan prawny wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439).

Id: 2224A327-C40E-4EEB-BEC6-B0BC176C67F5. Podpisany Strona 1




