
UCHWAŁA NR XXI/111/16
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 40 ust.1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gryfów Śląski zwany dalej Regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach 
administracyjnych gminy Gryfów Śląski.

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

§ 2. 1. Właściciele zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie swojej nieruchomości 
poprzez:

1) zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych następujących frakcji:

a) papier i makulatura;

b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia;

c) opakowania ze szkła;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, oraz odpady zielone;

e) przeterminowane leki i chemikalia;

f) zużyte baterie i akumulatory;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

i) odpady budowlane i rozbiórkowe;

j) zużyte opony.

2) przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych,

3) umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów,

4) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym 
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady komunalne zbierane selektywnie do stacjonarnego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanej na terenie Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42, w sposób określony w §10.

§ 3. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

1) przystąpienie do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu niezwłocznie po ustaniu opadów,

2) pryzmowanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu 
pieszych i pojazdów.
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§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości 
pod następującymi warunkami:

1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego,

2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających 
biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie w 
miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska 
wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z 
przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych; warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. Nieruchomość winna być wyposażona w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz 
ilość osób z nich korzystających.

2. Odpady selektywnie zbierane na nieruchomości należy gromadzić w następujących pojemnikach:

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”,

2) szkło i opakowania ze szkła – w pojemnikach koloru zielonego z napisem „SZKŁO”,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu - w pojemnikach koloru żółtego z 
napisem „PLASTIK”;

4) bioodpady (odpady kuchenne, zielone) – w pojemnikach koloru brązowego lub zielonego z napisem 
„BIOODPADY”.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, w które 
wyposażona jest nieruchomość, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, przyjmując, że sumaryczna 
ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynosi:

1) W odniesieniu do budynków mieszkalnych ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych wynosi 
40 l tygodniowo na mieszkańca miasta i 30 l tygodniowo na mieszkańca wsi, w tym:

a) odpadów biodegradowalnych – 4 l na osobę tygodniowo w mieście i 2 l na osobę tygodniowo na wsi;

b) odpadów opakowaniowych – 12 l na osobę tygodniowo w mieście i 8 l na osobę tygodniowo na wsi;

c) odpadów posortowniczych – 24 l na osobę tygodniowo w mieście i 20 l na osobę na wsi.

2) W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych, wyposażenia nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 l, uwzględniając następujące minimalne tygodniowe ilości:

a) 3 litry na każe dziecko, ucznia w placówce oświatowej (szkoły, przedszkola, żłobek) oraz 10 l na każdego 
pracownika;

b) dla obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, różnego rodzaju urzędów i innych obiektów 
usługowych - 10 l na każdego pracownika;

c) dla cmentarzy – min. 2 l na każde miejsce pochówku;

d) dla targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe;

e) dla lokali i punktów gastronomicznych – min. 10 l 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 każdy lokal, punkt oraz 10 l na każdego pracownika,

f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 
socjalnych – min. 1 pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,

g) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. min. 15 l na jedno łóżko oraz 10 l na każdego pracownika,
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h) dla ogródków działkowych min. 2 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia do 31 października,

i) dla domków letniskowych - co najmniej 12 l na każdy domek , w okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia do 31 
października,

j) dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb.

3) Właściciel nieruchomości niezamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników na bioodpady, w który 
musi być wyposażona nieruchomość przyjmując ich objętość jako 7,5 % odpadu zmieszanego, za wyjątkiem 
lokali gastronomicznych, stołówek i sklepów warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk, dla których 
minimalna objętość pojemników stanowi 50% odpadów zmieszanych. Minimalna objętość pojemników na 
odpady opakowaniowe, w którą musi być wyposażona nieruchomość przyjmując ich objętość jako 18 % 
odpadu zmieszanego. Minimalną objętość pojemników na odpady posortownicze, w który musi być 
wyposażona nieruchomość, przyjmując ich objętość jako 74,5 % odpadu zmieszanego, za wyjątkiem lokali 
gastronomicznych, stołówek, sklepów warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk, dla których należy 
przyjąć ich objętość na 32% odpadów zmieszanych, zgodnie z wypełnioną deklaracją. Wielkość pojemników 
należy dostosować do częstotliwości odbioru.

2. Nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują, a powstają odpady 
komunalne, obliczają potrzebną ilość pojemników, w które muszą wyposażyć nieruchomość, jako sumę 
pojemników wyliczoną na podstawie zapisów wskazanych w §6 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2.

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 120 l do 2500 l;

2) pojemniki na odpady zmieszane i posortownicze o pojemności od 120 l do 1100 l;

3) kosze uliczne, trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o min. pojemności 20 l;

4) do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą 
być używane odpowiednio oznaczone worki. Worki muszą spełniać następujące wymagania:

- minimalna pojemność 120 l, o wytrzymałości nie mniejszej niż tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 
mm.

2. Właściciele nieruchomości mogą kompostować część organicznych odpadów komunalnych.

3. Warunek określony w ust. 1 może być także spełniony przez wyposażenie nieruchomości w worki, które 
spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt. 4.

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawić je na trenie nieruchomości w miejscu widocznym, 
dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru, bez konieczności wejścia na teren 
nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów.

2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca, w którym znajdują się te urządzenia, 
należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości.

3. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.

4. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą 
naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, 
dezynfekcję i dezynsekcję.

5. Worki, o których mowa w §7 ust. 2, powinny być szczelne, trwałe i związane.

§ 9. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować 
do intensywności i specyfiki ruchu, w odległości nie mniejszej niż 100 m. Należy instalować kosze uliczne o 
konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, spawane technicznie, których minimalna pojemność wynosi 20 l.

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1. Odpady niesegregowane, biodegradowalne i posortownicze:

1) na terenach wiejskich – nie rzadziej niż raz w miesiącu
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2) w mieście – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w 
których są zbierane odpady.

2. Odpady zbierane selektywnie:

1) na terenach wiejskich - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące

2) w mieście - nie rzadziej niż raz w miesiącu nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których 
są zbierane odpady.

§ 11. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, 
powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłych oraz objętości zbiornika, w sposób zapewniający ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiający 
wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik.

§ 12. Ustala się następujący sposób przekazywania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony;

2) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy umieszczać w 
pojemnikach do selektywnej zbiórki papieru i makulatury, spełniających wymagania regulaminu, z których 
zostaną odebrane przez podmiot uprawniony lub przekazywać do PSZOK;

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia należy umieszczać w 
pojemnikach do selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz 
odzieży i tekstyliów, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 
uprawniony lub przekazywać do PSZOK;

4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach do selektywnego zbierania opakowań ze szkła, 
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony lub przekazywać 
do PSZOK;

5) bioodpady należy umieszczać w pojemnikach do zbierania bioodpadów, spełniających wymagania regulaminu, 
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony lub do PSZOK;

6) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które 
znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy;

7) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do PSZOK utworzonego przez Gminę 
Gryfów Śląski;

8) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na 
zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do PSZOK;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do PSZOK;

10) meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane przez podmiot uprawniony w systemie akcyjnym 
przynajmniej jeden raz w roku lub mogą być przekazywane do PSZOK;

11) odpady budowlano–remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazać do PSZOK, 
nie więcej jednak niż 1 m3 od jednego gospodarstwa domowego rocznie;

12) zużyte opony samochodowe (o średnicy do 56 cm) należy przekazywać do PSZOK.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. W ramach działań zmierzających do poprawy w zakresie gospodarki odpadami zaleca się, aby:

1) podejmować działania w celu systematycznego ograniczania ilości odpadów powstających na 
nieruchomościach,

2) zaniechać spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania mając na względzie negatywny wpływ takiego 
postępowania na środowisko i organizm ludzki.
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§ 14. 1. Właścicielom nieruchomości, którzy mają możliwość kompostowania odpadów ulegających 
biodegradacji zaleca się wykorzystywania tej metody unieszkodliwiania odpadów.

2. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, powinno 
poprzedzić jego zgłoszenie poprzez zapis w deklaracji, o której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy.

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

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia dozoru nad tymi zwierzętami w 
sposób umożliwiający ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

2. Właściciel psa zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość po której pies porusza się swobodnie w taki 
sposób, aby zapobiec możliwości wydostawania się psa poza jego granice.

§ 16. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, 
zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.

Rozdział 7.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy zabrania się utrzymywania zwierząt 
gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy dopuszcza się utrzymywania zwierząt 
gospodarskich, pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków przystosowanych do hodowli zwierząt,

2) tereny oraz pomieszczenia przeznaczone do hodowli zwierząt gospodarskich, powinny być utrzymywane w 
czystości, a odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 
lub miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz 
uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa, przechowywania lub składowania 
produktów rolno-spożywczych,

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

2. Deratyzację należy przeprowadzić dwa razy w roku w okresach kwiecień/maj oraz październik/listopad z 
zastrzeżeniem ust. 3.

3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo, w przypadku wystąpienia 
populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr 
XXVIII/142/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gryfów Śląski.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
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§ 21. Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gryfowie Śląskim
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Uzasadnienie

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 87) z wyjątkiem jej art. 1 pkt.
20 i pkt. 21 lit. b, art. 6 i art. 7, które weszły w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 18
kwietnia 2015r. Stosownie do unormowania zawartego w art. 11 ww. ustawy zmieniającej, dotychczasowe akty
prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4 ustawy (uchwała dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Gryfów Śląski) zmienianej w art. 1, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie
dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Projekt przedmiotowego Regulaminu
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z
powyższym niezbędnym jest uchylenie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XXVIII/142/13 z dnia
11 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski.
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