
UCHWAŁA NR XXX/209/2013
RADY GMINY GRODZIEC

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami), Rada Gminy Grodziec uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec w brzmieniu 
określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

§ 3. Traci moc Uchwała Traci moc uchwała Nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 kwietnia 
2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Grodziec 

Maria Piniecka
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/209/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 17 października 2013 r. . 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec Znowelizowana ustawa z dnia 
13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Rady Gmin do dostosowania 
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie do zapisów Planu Gospodarki Odpadami Województwa 
Wielkopolskiego. Załączony projekt uchwały stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości 
i porządku w gminie, w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na podstawie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i odrębnych przepisach. 
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                                                                                                Załącznik nr 1  

                                                                                               do Uchwały  Nr XXX/209 /2013 

                                                                                                Rady Gminy Grodziec 

                                                                                                z dnia 17 października 2013 r. 

        

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec  
 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Grodziec, a w szczególności:  

1) Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.  

2) Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia 

tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                             

i technicznym.  

3) Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

4) Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.  

5) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku.  

6) Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych               

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub             

w poszczególnych nieruchomościach.  

7) Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzenia.  

 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

§ 2 

 

Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku 

oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, w tym także na niezabudowanych działkach.  

 

§ 3 

 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów: 

1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w odpowiednią ilość 

pojemników na odpady  

2) Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki w miejscach 

gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i §23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690). 
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3) Prowadzenie selektywnego zbierania następujących  frakcji odpadów komunalnych: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe), 

d) tworzywa sztucznego, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, 

f) metal, 

g) opakowania wielomateriałowe, 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

i) przeterminowane leki i inne chemikalia, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie 

lub pozwolenie na budowę, 

ł) zużyte opony, 

m) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 

jest obowiązkowe na obszarach zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej.  

Odpady zmieszane należy gromadzić w  pojemnikach.  Papier, szkło i tworzywa sztuczne  

gromadzić i oddawać należy w odpowiednich rodzajach worków na odpady, a pozostałe 

przyjmowane są w punktach odbioru wyznaczonych przez gminę. 

4) Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być 

poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby 

właścicieli nieruchomości lub być zbierane w worki przystosowane do tego celu i usuwane 

zgodnie z harmonogramem wywozu.  

5) Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je 

ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość. 

6) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed 

złożeniem do worka. 

7) Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy 

szczelnie zamknąć.   

8) Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie 

odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w 

terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, 

chyba,  że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą. 

9) Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są 

przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w 

bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumiany 

tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne 

gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel nieruchomości udostępnia 

wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady. 

10) Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: 

przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano– remontowych i rozbiórkowych, 

zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych 

opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy. 

11) Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w § 3ust. 1 pkt 3 ppkt i – k    należy 

gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć 
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dostęp osób trzecich. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są tak jak pozostałe selektywnie 

zbierane, bez umieszczania ich w workach; pozostałe należy wkładać do worków 

bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości. 

12) W sytuacji, gdy odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania 

muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek 

odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy. 

13) Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te 

odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia 

drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia robót do starosty. 

14) Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie 

podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt ( np. sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczać do 

punktów zbiórki wskazanych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych. 

15) Przenośne, samochodowe lub przemysłowe zużyte akumulatory, ogniwa i baterie 

galwaniczne należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w 

ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów), lub przekazywać placówkom 

handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii, albo do punktów zbiórki wskazanych 

przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

16) Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w 

aptekach lub w innych wskazanych do tego celu miejscach.  

2. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych ustalają wewnętrzne zasady utrzymania 

porządku i czystości na administrowanych nieruchomościach zgodnie z przepisami 

niniejszego regulaminu i rozliczają się z kosztów wywozu odpadów z lokatorami we własnym 

zakresie 

 

§ 4 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie na prywatnych 

utwardzonych posesjach, przy użyciu środków ulegających biodegradacji. Mycie nie może 

powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub 

nieruchomości sąsiedniej.  

2.Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomości przeznaczonych do 

użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, 

skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych 

oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych) oraz ujęć wód 

podziemnych.  

3. Naprawy pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych mogą odbywać się poza 

warsztatami naprawczymi, jeśli nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz jeżeli nie 

wpłyną ujemnie na środowisko, a powstałe odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego 

przeznaczonych.  

4. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów mechanicznych, w wyniku których powstają 

odpady niebezpieczne, muszą być prowadzone w warsztatach specjalistycznych 

posiadających stosowne zezwolenia. Dotyczy to w szczególności: napraw blacharsko – 

lakierniczych, konserwacji pojazdów, wymiany płynów i olejów eksploatacyjnych, napraw 

głównych.  
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Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

 

§ 5 

 
1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza 

się pojemniki, worki z folii i kosze na śmieci. 

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki 

o pojemności  120 l  240 l, 1100 l, 7000 l  ( KP 7 ) oraz worki  60 i 120 l z folii LDPE. 

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne.  

 

§ 6 

 

1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 20 l na mieszkańca  ale co najmniej 1 

pojemnik 120 l na każdą nieruchomość z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane). 

2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o objętości 120 l na rodzinę, dopuszcza 

się ustawienie pojemników o większej pojemności. 

3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności 120 l na 

każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników, 

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik  120 l  na lokal, 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l  na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik 

120 l  na zakład. 

2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w odpowiednich 

pojemnikach lub w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i 

pojemnościach uwzględniających następujące normy: 

1) białych, z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe  od 60 l do 120 l, 

2) żółtych, z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe   od 60 l do 120 l, 

3) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i odpady opakowaniowe z papieru od 60 l do 120 l, 

4) brązowych, z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji  od 60 l do 120 l. 

 

§ 7 

 

1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich 

użytkowników i pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie 

powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

2. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy 

ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu 

pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

3. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć niezbędną do właściwego prowadzenia segregacji 

ilość worków. 

 

 

§ 8 
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Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady  

komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki dostosowane do 

ilości i rodzaju odpadów. 

 

 

 

 

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 odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz wielorodzinnej , zgodnie z 

zawartą umową, jednak nie rzadziej niż: 

- odpady zmieszane – raz w miesiącu, 

- zbierane selektywnie - tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe –  raz na 2 miesiące  

- zbierane selektywnie papier , tektura oraz szkło–  raz na 3 miesiące, 

- odpady ulegające biodegradacji – raz na 2 miesiące. 

2) Opróżnianie koszy ulicznych  następuje systematycznie w miarę ich napełniania. 

3) Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, opakowań, stojących na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje co 2 tygodnie. 

4) Odpady komunalne, o których mowa w §  3 ust. 1 pkt 3 f-m  powinny być usuwane z 

terenu nieruchomości systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, 

że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

 

 

 

Rozdział 5 
 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

 

§ 10 

 

W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania 

obejmujące: 

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 

selektywnym 100% mieszkańców gminy, 

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych 

przez ich składowanie, 

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej 

gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi 

w tym zakresie, 
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4) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw 

domowych na obszarze całej gminy, 

5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania 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. 

 

§ 11 

 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) dbania o to aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia, 

2) osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są 

zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, 

3) osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków 

ostrożności zapewniających bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem tereny przeznaczone do wspólnego użytku i ponoszą pełną 

odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt, 

4) zwierzęta powinny być należycie uwiązane lub znajdować się w zamknięciu, bądź na 

terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający im samodzielne wydostanie się na zewnątrz,  

2. Nieruchomość ogrodzona, na terenie której pies porusza się swobodnie, powinna być 

oznakowana tabliczką zawierającą ostrzeżenie. 

3. W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich psy bez dozoru nie mogą przebywać 

poza terenem nieruchomości. Właściciel utrzymujący psa winien stosować zabezpieczenia 

przeciwdziałające niekontrolowanemu wyjściu psa poza granice pilnowanej nieruchomości. 

4. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie 

psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że 

pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 

nad jego zachowaniem.  

5. Zakazuje się wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, 

 

 

 

Rozdział 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych   

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach. 

 

§ 12 

 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich, drobiu, gołębi i pszczół pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych 

w odrębnych przepisach.  

 

2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:  

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,  
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2) gromadzenia nieczystości wytworzonych podczas chowu lub hodowli zwierząt zgodnie z 

przepisami odrębnymi, które nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych,  

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,  

4) nie powodowania uciążliwości związanych z przetrzymywaniem zwierząt i prowadzeniem 

hodowli, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników 

nieruchomości sąsiednich.  

5) pasieki pszczele powinny być trzymane w odpowiedniej odległości od granicy 

nieruchomości, w taki sposób aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej.  

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w mieszkaniach i pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego 

celu.  

 

 

 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. 

 

§ 13   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie 

nieruchomości co najmniej raz w roku, w okresie między 1 października a 31 października 

oraz na bieżąco, w przypadku wystąpienia gryzoni na ternie nieruchomości. 

 

 

 

 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe. 

§ 14 

 

Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się Wójtowi Gminy Grodziec  

 

 

 
             Przewodnicząca Rady Gminy 

 

         Maria Piniecka   
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