
  

UCHWAŁA NR XX/160/20 

RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019r., poz. 2010 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna, określający 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem. 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: 

1) papieru i tektury; 

2) szkła; 

3) tworzyw sztucznych; 

4) opakowań wielomateriałowych; 

5) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

6) zużytych baterii i akumulatorów; 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 

10) zużytych opon; 

11) metali; 

12) odpadów ulegających biodegradacji. 

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zebrane odpady gromadzić w następujący sposób: 

1) odpady selektywnie zebrane, tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz 

ulegające biodegradacji należy zbierać do worków i pojemników lub dostarczać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez gminę; 
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2) selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych 

prac remontowo – budowlanych w gospodarstwie domowym stanowiące odpady komunalne dostarczyć do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez gminę; 

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać do pojemników; 

4) wyselekcjonowane z odpadów komunalnych frakcje odpadów: 

a) odpady wielkogabarytowe, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie wymaga gromadzenia w pojemnikach i należy je 

wystawiać zebrane w sposób umożliwiający ich odbiór, na dzień przed terminem określonym harmonogramem 

obwieszczonym przez gminę lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

wskazanego przez gminę; 

5) przeterminowane leki samodzielnie dostarczać do aptek lub placówek służby zdrowia znajdujących się 

na terenie gminy lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyznaczonego przez gminę; 

6) dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenach o charakterze wiejskim oraz 

w zabudowie jednorodzinnej zagospodarowania we własnym zakresie odpadów zielonych w kompostownikach 

przydomowych, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie narusza odrębnych 

przepisów. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania odpadów selektywnie zebranych oraz 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będących pozostałością po sortowaniu odpadów, 

w częstotliwości i sposobie, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego regulaminu. 

§ 3. Właściciele nieruchomości dokonują uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie do krawędzi chodnika, a w razie 

potrzeby ich pryzmowanie w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, z zachowaniem 

swobodnego dostępu do wyznaczonych przejść dla pieszych oraz urządzeń energetycznych, gazowych, 

telekomunikacyjnych i innych. 

§ 4. Ustala się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi: 

1) miejsce mycia pojazdów na nieruchomości ma być wyposażone w ujęcie wody o utwardzonej 

nawierzchni ze spadkiem zapewniającym spływ wody do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego z tym zastrzeżeniem, że w przypadku mycia podwozia, silnika, skrzyni biegów i innych 

elementów konstrukcyjnych powstające ścieki należy poddać podczyszczeniu w urządzeniach tj. osadnik lub 

separator; 

2) miejsce naprawy pojazdów na nieruchomości ma być utwardzone, a powstałe odpady, w zależności od 

ich rodzaju, należy gromadzić i pozbywać się w sposób przewidziany w przepisach szczególnych. 

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników 

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemności 60 litrów (L); 

2) pojemniki o pojemności 120 L; 

3) pojemniki o pojemności 240 L; 

4) pojemniki o pojemności 1100 L; 

5) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m3; 

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 

odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120, 1100 l, 1500 l; 

7) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l; 
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8) worki o minimalnej pojemności 20 l. 

2. W miejscach publicznych odpady komunalne pochodzące z tych miejsc należy gromadzić w koszach 

ulicznych. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 

ogrodów działkowych oraz odpadów będących wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach 

i ulicach, w parkach i zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby były 

widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 20 l. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości 

powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób. 

4. Pojemniki umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych 

i zabezpieczonych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, tak by nie stanowiły 

uciążliwości dla ludzi i środowiska. 

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w oparciu o liczbę osób 

zamieszkujących: 

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 120 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym pojemniku lub worku z folii LDPE na odpowiednią 

frakcję odpadów gromadzonych selektywnie; 

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności 120 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz po dwa pojemniki lub worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję 

odpadów gromadzonych selektywnie. 

2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów 

komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w § 7 ust. 1. 

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, minimalną 

pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zbieranych selektywnie odpadów 

komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych), w oparciu o liczbę zamieszkujących osób: 

1) odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych 

o kolorystyce odpowiadającej grupie gromadzonych odpadów w stosunku do każdego rodzaju odpadu 

selektywnie zbieranego z wyłączeniem worków wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 8, przy zachowaniu 

minimalnych pojemności dla poszczególnych frakcji; od 1 do 35 osób zamieszkujących dany budynek 

wielorodzinny: 

a) szkło – 240 l – kolor zielony pojemnika, 

b) papier i tektura – 1100 l – kolor niebieski pojemnika, 

c) plastik, metale, opakowania wielomateriałowe – 1100 l – kolor żółty pojemnika, 

d) odpady ulegające biodegradacji – 240 l – kolor brązowy pojemnika, 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1100 l – kolor czarny pojemnika; 

2) odpowiednio większą ilość pojemników na poszczególne frakcje odpadów gromadzonych selektywnie 

dostosowanych do liczby mieszkańców powyżej 35 osób zamieszkujących daną nieruchomość wielorodzinną 

oraz odpowiednio większą ilość pojemników o pojemności 1100 l do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, ilość pojemników należy dostosować do ilości zbieranych odpadów 

komunalnych; 

3) dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów 

komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1. 

§ 8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność pojemnika 

przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych oraz 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) w szkołach, przedszkolach – odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach lub workach 

o pojemności 2 l na każdego ucznia (co najmniej 60 l) lub do pojemników z tworzyw sztucznych specjalnie 
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oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej 

łącznej wielkości worków oraz do odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 2 l na każdego ucznia 

i pracownika; 

2) w lokalach gastronomicznych odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach lub workach 

o pojemności co najmniej 60 l (na każdą frakcję odpadów selektywnych) lub do pojemników z tworzyw 

sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego; 

o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków, minimum 20 l na każde jedno miejsce konsumpcyjne 

oraz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane); 

3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych odpady segregowane należy gromadzić 

w pojemnikach lub workach o pojemności co najmniej 60 l lub do pojemników z tworzyw sztucznych 

specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności 

odpowiadającej łącznej wielkości worków oraz co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na odpady 

niesegregowane (zmieszane) na każdych 10 pracowników; 

4) w lokalach handlowych odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 

60 l lub do pojemników z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu 

selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków oraz minimum 50 l na każde 

10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 240 l na lokal na odpady 

komunalne niesegregowane (zmieszane); 

5) w ośrodkach zdrowia, bankach, urzędach pocztowych i innych instytucjach administracyjnych oraz 

gospodarczych odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach lub workach o pojemności co najmniej 

60 l lub do pojemników z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu 

selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków; oraz minimum 1 pojemnik 

o pojemności 240 l na 10 pracowników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

6) w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach campingach i polach namiotowych odpady segregowane 

należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l oraz 10 l na każde miejsce noclegowe nie mniej 

niż 1 pojemnik o pojemności 240 l na daną nieruchomość o łącznej pojemności odpowiadającej wielkości 

pojemnika 240 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

§ 9. 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym są 

obowiązkami właściciela nieruchomości; 

2. Właściciel nieruchomości wyposażając samodzielnie nieruchomość w pojemniki i worki do gromadzenia 

odpadów jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń spełniających określone standardy dotyczące 

kolorystyki, pojemności i jakości technicznej, określonej w niniejszym regulaminie. 

3. Dezynfekowanie pojemników z nieruchomości zamieszkałych przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych co najmniej 2 razy do roku jest obowiązkiem gminy. 

§ 10. 1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 

przez właścicieli nieruchomości. 

2. Pojemność worków powinna być dostosowana do ilości wystawionych odpadów i nie powodować ich 

przepełnienia. 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) NIEBIESKI – z przeznaczeniem na makulaturę i papier; 

2) ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

3) ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło; 

4) BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

4. W przypadku nie przekazania podmiotowi odbierającemu odpady, odpadów zebranych selektywnie 

w terminie określonym harmonogramem, właściciele nieruchomości w/w odpady mogą dostarczyć własnym 

transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyznaczonego przez gminę. 
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5. Odpady ulegające biodegradacji mogą być zbierane w kompostownikach na terenie nieruchomości, na 

której powstają. Kompostowanie odpadów biodegradowalnych przez osoby fizyczne na potrzeby własne, 

spełnia wymóg ich selektywnego zbierania. Gromadzenie odpadów w przydomowych kompostownikach winno 

odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i w sposób niestwarzający uciążliwości dla 

otoczenia. 

§ 11. 1. Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników na terenie nieruchomości – w obrębie nie-

ruchomości, na której powstają odpady, a w przypadku gdy niemożliwym jest wyznaczenie takiego miejsca 

pojemniki należy ustawić na terenie innej nieruchomości, na warunkach ustalonych z jej właścicielem. 

Określenie miejsca umieszczenia pojemników jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. 

2. Na terenach ogrodów działkowych dopuszcza się zbieranie odpadów do pojemników o pojemności 

dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych na terenie ogrodów, ustawionych przy wejściach na ogrody 

działkowe. Minimalna pojemność pojemnika wynosi 1100 l. 

§ 12. 1. Ustala się warunki utrzymywania pojemników odpowiednio do ich rodzaju: 

1) w zakresie stanu sanitarnego – pojemniki należy utrzymywać w czystości zarówno zewnętrznej jak 

i wewnętrznej, tak aby nie powodowały emisji uciążliwych zapachów; 

2) w zakresie stanu technicznego: 

a) pojemniki mają być kompletne i nieuszkodzone, 

b) pojemniki mają być wyposażone: 

- w pokrywę w przypadku pojemników 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz kontenerów, z wyłączeniem 

niektórych rodzajów pojemników do selektywnej zbiórki, których konstrukcja nie przewiduje pokrywy np. 

pojemniki siatkowe lub typu Iglo, 

- koła do przemieszczania w przypadku pojemników o pojemności 1201, 2401, 11001, - specjalny uchwyt 

ułatwiający ciągnięcie i pchanie pojemnika, 

- uchwyty do mechanizmów załadowczych; 

3) w zakresie stanu porządkowego – pojemniki nie powinny być przepełnione, aby nie dopuścić do 

wysypywania się odpadów poza pojemnik. 

2. Worki mają być nieuszkodzone i szczelne. 

§ 13. 1. Do pojemników na odpady komunalne zmieszane (w tym ogólnodostępnych pojemników na 

odpady komunalne – koszy na śmieci, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) nie należy wrzucać 

śniegu, lodu, piachu, ziemi, liści, trawy, gałęzi gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji 

toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, roz-

puszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów o rozmiarach przekraczających 

wielkość pojemnika, oraz odpadów innych aniżeli komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej. 

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie należy 

wrzucać: 

1) opakowań po lekach; 

2) zabrudzonych i mokrych opakowań z folii; 

3) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

4) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych. 

5) tworzyw piankowych i styropianu; 

6) sprzętu AGD w tym urządzeń oświetleniowych; 

7) opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem; 

8) opakowań po aerozolach; 

9) jednorazowych pieluch, środków higieny osobistej. 

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie należy wrzucać: 
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1) paragonów sklepowych; 

2) papieru tłustego, mokrego lub zabrudzonego trwałymi substancjami; 

3) papieru pokrytego folią lub woskowanego; 

4) taśmy klejącej, także tzw. malarskiej; 

5) opakowań papierowych z zawartością; 

6) kartonów (tetrapaków) po napojach i mleku; 

7) chusteczek i ręczników papierowych, 

8) kalki technicznej; 

9) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem; 

10) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. 

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie należy 

wrzucać: 

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu „arco”, talerze, doniczki); 

2) luster, wyrobów ze szkła hartowanego; 

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości; 

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone); 

5) szyb samochodowych. 

5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji tzw. „bio” nie 

można wrzucać odpadów innych aniżeli odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodu (trawa, drobne 

gałęzie, liście) oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego. 

6. Zakazuje się: 

a) zagęszczania odpadów gromadzonych w pojemnikach lub kontenerach w sposób uniemożliwiający ich 

opróżnienie, 

b) wystawiania pojemników i odpadów (w tym wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego) w terminach niezgodnych z harmonogramem. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietnikowej. Wystawienie 

pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do takiego wystawienia pojemników i worków, które nie będzie 

powodować zanieczyszczenia nieruchomości, w tym ulic i chodników, uniemożliwi rozdarcie worków przez 

zwierzęta, nie będzie utrudniać komunikacji oraz zagrażać zdrowiu i życiu osób trzecich. 

2. Pojemniki i worki powinny być udostępnianie zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru. 

§ 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz w tygodniu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1. 
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§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 2 ust. 1 pkt: 1, 2, 3, 4, 11, 12: 

1. Szkło: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej trzy razy w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w miesiącu, z zastrzeżeniem; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1. 

2. Papier: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej trzy razy w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz w tygodniu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1. 

3. Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej trzy razy w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1. 

4. odpady ulegające biodegradacji co najmniej raz w tygodniu; 

§ 17. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 2 ust. 1 pkt: 5, 6, 7, 8, 9, 10, w miarę zaistniałej potrzeby. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż 2 razy w roku, 

nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując 

zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków 

wynika z instrukcji eksploatacji producenta urządzenia lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

3. Urządzenia i częstotliwość opróżniania urządzeń wymienionych w punktach 1 i 2 podlega kontroli 

i ewidencji gminnej. 

Rozdział 4. 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, inne wymagania wynikające 

z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 

podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom odzysku, w tym 

poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami podejmuje 

się działania informacyjno – edukacyjne, promujące odpowiednie sposoby postępowania z odpadami. 

§ 20. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 

zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nieulegających 

biodegradacji. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 466



Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 21. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponadto zobowiązane są 

trzymać je na swojej nieruchomości oraz zapewniać właściwą opiekę, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa rasy uznanej za 

agresywną – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies ras uznawanych za agresywne jest 

w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi stosuje się odpowiednio ust. 2. 

4. Zabronione jest: 

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na 

zewnątrz; 

2) wprowadzanie zwierząt do piaskownic i innych urządzeń służących do użytkowania przez dzieci 

(piaskownice powinny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt). 

5. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: 

chodnikach, jezdniach, trawnikach, zieleńcach, placach itp. zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 

1) Nieczystości, o których mowa w ust. 5 należy umieszczać w szczelnych, foliowych woreczkach 

i pozbywać się ich do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów. 

Rozdział 6. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 22. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 

z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu 

nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

2) nie powodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) przez prowadzoną hodowlę wobec innych ludzi. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

oznaczonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako taki. 

3. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowe, hotele, strefy 

przemysłowe, ogrody działkowe. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 23. 1. Wyznacza się obszary na terenie Gminy Skwierzyna podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej (w tym 

zabudowa letniskowa) i wielorodzinnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnice, pomieszczenia 

gospodarcze, budynki inwentarskie; 

2) tereny zabudowy przemysłowej, gospodarczej; 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 8 – Poz. 466



3) tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty; 

4) budynki szkół i internatów, przedszkoli; 

5) obiekty służby zdrowia; 

6) obiekty urzędów i instytucji; 

7) sieć kanalizacyjna. 

2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana będzie co najmniej 

1 raz w roku od 1 października do 31 października. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny. 

§ 25. Traci moc uchwała nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skwierzyna. 

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 

od 1 maja 2020r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zygmunt Kadłubiski 
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