
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemyśl

                    
OBWIESZCZENIE

RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Siemyśl

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1523) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 120/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 
29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3843), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych uchwałą Nr 176/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy 
Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3711).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i 3 
uchwały Nr 176/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Siemyśl, które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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Załącznik
do obwieszczenia

Rady Gminy Siemyśl
z dnia .......................... r.        

 Uchwała Nr 120/XX/16 
 Rady Gminy Siemyśl 

z dnia 29 września 2016 r.
 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.1)) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Siemyśl, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania określonych rodzajów odpadów komunalnych 
i przekazywanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób określony 
w niniejszym regulaminie,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania 
tych pojemników i ich utrzymania 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) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku;

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

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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2056, 2361 i 2422 oraz 
z 2018 r. poz. 650.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, 
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) zmieszanych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-14;
2) przeterminowanych leków i chemikaliów;
3) opakowań wielomateriałowych;
4) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe;
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;
8) zużytych opon z samochodów osobowych;
9) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych;
10) papieru i tektury;
11) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkła bezbarwnego i kolorowego);
12) tworzyw sztucznych;
13) metali;
14) ubrań, tekstyliów.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać 
i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

4. 2)  Szkło, tworzywo sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy gromadzić 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której 
powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi 
należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 
oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości.

5. Chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe 
oraz opony z samochodów osobowych, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 
komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia 
w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

6. 3)  Papier i tekturę (w tym opakowania), odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić 
bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstały w workach foliowych przeznaczonych do 
tego celu. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych 
powstających na terenie nieruchomości spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały Nr 176/XXIX/17 Rady Gminy Siemyśl z 31 sierpnia 2017 r. 
zmieniającej  uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 3711), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały wymienionej w odnośniku 2.
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7. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 
specjalistycznego pojemnika znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu (ul. 
Kołobrzeska 12).

8. Zużyte baterie należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w ogólnodostępnych punktach na terenie Gminy 
Siemyśl; wykaz punktów opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Siemyśl 
(www.siemyśl.pl).

9. 4)  Ubrania i tekstylia należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je 
do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w ogólnodostępnych punktach na terenie Gminy 
Siemyśl; wykaz punktów opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Siemyśl 
(www.siemyśl.pl).

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem, że:
1) nie dochodzi do zanieczyszczania środowiska, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków 

ulegających biodegradacji;
3) dotyczy nadwozia samochodu i nie powoduje uwalniania się substancji olejowych lub innych 

ropopochodnych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na 

terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie powoduje zanieczyszczenia wód lub gleby.
Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania 

tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
4) pojemniki na odpady o pojemności 2500 l;
5) pojemniki (KP 5, KP 10) o pojemności od 5 m 3 do 10 m 3;
6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego 

rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1,5 m 3 do 3 m 3;
7) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l;

4) Dodany przez  § 1 pkt 1 lit. c uchwały wymienionej w odnośniku 2.
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8) 5)   pojemniki, w tym worki z folii, o pojemności od 60 l do 120 l, oznaczone odpowiednimi 
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:
a) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik koloru zielonego oznaczony 

napisem "SZKŁO",
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 
pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE",

c) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury -  worek koloru niebieskiego oznaczony napisem "PAPIER",

d) odpady komunalne zmieszane, pozostałe po segregacji  – pojemnik koloru czarnego oznaczony 
napisem "ZMIESZNE, PO SEGREGACJI",

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – worek koloru 
brązowego oznaczony napisem "BIO".

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób – w rozmiarze 120 l;
2) powyżej 4 osób – pojemniki o łącznej pojemności 240 l.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w ust. 1, stosowanie do 
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż 
określone w ust. 1.

§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi 
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) do 20 osób – w rozmiarze 1100 l;
2) powyżej 20 osób do 35 osób – w rozmiarze 2 x 1100 l;
3) powyżej 35 osób – w rozmiarze 3 x 1100 l.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w ust. 1, stosowanie do 
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż 
określone w ust. 1.

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie 
nieruchomości, z której zbierane są odpady tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla 
mieszkańców.

2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym, w szczególności powinny być szczelne oraz poddawane dezynfekcji i dezynsekcji 
nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na 
odpady komunalne.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały wymienionej w odnośniku 2.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów.

4. 6)  Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane, pozostałe po segregacji  – co najmniej raz na dwa tygodnie;
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej raz na dwa miesiące;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – co 
najmniej raz w miesiącu;

4) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury - co najmniej raz na dwa miesiące;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  – co najmniej raz 
na dwa tygodnie;

6) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
zużyte opony z samochodów osobowych, chemikalia (w tym farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe) – co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem usług, podawanym do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe, niebędące odpadami komunalnymi, powinny być 

przekazywane przez właściciela nieruchomości na jego koszt, przedsiębiorcy świadczącemu usługi 
w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, są zobowiązani do zapewnienia pozbywania się odpadów komunalnych powstających na 
tych nieruchomościach, z zachowaniem następującej częstotliwości:
1) z nieruchomości, na których znajdują się przedszkola i szkoły - raz w tygodniu;
2) z nieruchomości, na których znajdują się cmentarze - sukcesywnie, w czasie uniemożliwiającym 

rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie;
3) z nieruchomości zajętych przez pod drogi publiczne - raz w tygodniu;
4) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty oraz tereny handlowo-usługowe - raz 

w tygodniu.
2. Odpady komunalne zebrane na terenach, na których odbywają się imprezy plenerowe, powinny 

być usunięte niezwłocznie po ich zakończeniu.
§ 11. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się:

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały wymienionej w odnośniku 2.
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1) zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych - zobowiązani są do 
zapewnienia opróżniania zbiorników bezodpływowych, z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu;

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków - zobowiązani są do zapewnienia pozbywania się osadów 
z przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Gmina jest zobowiązana do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego 
z wymogami ochrony środowiska;

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących 
w strumieniach odpadów komunalnych;

4) wyeliminowania nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie;
6) zmniejszenia masy odpadów przekazywanych do składowania.

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
§ 13. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, 
jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy, 
natomiast psy należące do ras uznanych za agresywne oraz psy innych ras, zachowujące się 
agresywnie – tylko na smyczy i w kagańcu; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie 
wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, 
w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich drobiu (oprócz strusi) i zwierząt 
futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i jenotów) na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. 
w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność 
ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz że budynki, inne 
obiekty i tereny przeznaczone na chów zwierząt gospodarskich będą oddalone od budynków 
mieszkalnych:
1) 15 m od budynków jednorodzinnych;
2) 30 m od budynków wielorodzinnych;
3) 150 m od budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych przy chowie zwierząt futerkowych.
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2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
zobowiązani są do:
1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) gromadzenia i usuwanie nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany 

dla ścieków;
3) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, co 

najmniej raz w roku.
Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wykonania deratyzacji na terenie 

nieruchomości co najmniej raz w roku oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie 
nieruchomości.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, Wójt Gminy Siemyśl może 
wyznaczyć dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji, które podane zostaną do publicznej 
wiadomości w drodze obwieszczenia Wójta Gminy Siemyśl.

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w tym: budynki 
mieszkalne, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty użyteczności publicznej – ze 
szczególnym uwzględnieniem takich pomieszczeń jak: korytarze piwniczne, węzły cieplne, studnie 
urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.7) 

  
 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka

7) Uchwała została ogłoszona dnia 29 października 2016 r.
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