
UCHWAŁA NR XXIII/282/2016
RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XX/230/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa 
Pomorskiego z 2016 r., poz. 2480) oraz Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XXI/247/2016 z dnia 9 września 2016 
r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/230/216 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa 
Pomorskiego z 2016 r., poz. 3281).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Słupsk

Mirosław Klemiato

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 4389



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/282/2016

Rady Gminy Słupsk

z dnia 8 listopada 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk

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

§ 1. 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno - 
porządkowym.

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady 
do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-13,

2) przeterminowanych leków,

3) chemikaliów,

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,

9) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych,

10) papieru i tektury,

11) szkła,

12) tworzywa sztucznego,

13) metali.

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. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 
pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służy zdrowia. Pojemniki te powinny mieć 
odpowiednią konstrukcję, zabezpieczającą przed przeciekaniem i uniemożliwiającą dostęp do ich zawartości 
przypadkowym osobom.

5. Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać 
w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek 
oświaty i świetlic wiejskich.

7. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 
prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.

8. Papier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe należy gromadzić 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w tym workach foliowych 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 osiedli, z tym, że za budynki 
wielolokalowe uznaje się budynki, w których znajdują się cztery lub więcej lokali mieszkalnych.

9. Dopuszcza się umieszczenie metali i odpadów wielomateriałowych odpowiednio w pojemnikach, w tym 
workach foliowych przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych.

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany przed teren nieruchomości, z której 
pochodzi w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu i czasie wskazanym przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

12. Odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości w 
kompostownikach lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zbieranie 
i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie 
nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów oraz odpady kuchenne) 
spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych.

13. Dopuszcza się przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne  oraz akumulatorów przemysłowych i samochodowych powstałych w gospodarstwie domowym do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń:

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

2) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości zabudowanych.

2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany codziennie do godz. 8ºº, a w przypadku 
intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.,

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych,

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków 
stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach,

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego stosowania.

§ 4. 

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

1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego,

2) dokonanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji,
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3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych,

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, 
żarówek, uzupełnianie płynów,

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 5. 

1. Zabrania się zakopywania odpadów.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz miejscach publicznych. Niżej wymienione pojemniki winny być przystosowane do odbioru 
automatycznego przez pojazdy specjalistyczne:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 L - 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 6, KP 7, KP 10) o pojemności od 5m³ do 10 m³;

6) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego 
rodzaju odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 1,5 m³ do 3 m³;

7) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 L;

8) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 60 L do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami 
w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:

d) papier i tekturę,

e) tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,

f) szkło.

§ 7. 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób - w rozmiarze 110 L - 120 L,

2) powyżej 4 osób - w rozmiarze 240 L.

§ 8. 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalownych minimalną pojemność pojemnika 
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
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1) do 4 osób - w rozmiarze 110 L - 120 L,

2) od 5 do 9 osób - w rozmiarze do 240 L,

3) od 10 do 15 osób - w rozmiarze 2 x 240 L,

4) od 16 do 20 osób - w rozmiarze 1100 L,

5) od 21 osób do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 L,

6) powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1100 L.

§ 9. 

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do 
zbierania odpadów komunalnych.

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 2, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane 
są odpady, w granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym posiadającym równą 
i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.

3. Pojemnik należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich 
nieruchomości i osób trzecich.

4. Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą 
naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje 
i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.

5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, 
gorącego popiołu.

6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego 
mają obowiązek:

1) ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady

2) ich opróżnianie co najmniej raz na dwa tygodnie.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, 
usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu,

2) zapewnienia systematycznego odbioru odpadów,

3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego urządzeń do gromadzenia odpadów,

4) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów.

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.

3. W przypadku zwiększonej ilości odpadów, ponad ustaloną normę i związanej z tym niewystarczającej 
pojemności użytkowanych pojemników, dopuszcza się zbieranie powstających na terenie nieruchomości 
odpadów w oznakowanych workach.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
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5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie.

6. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru i tektury, szkła oraz tworzywa 
sztucznego, metalu i odpadów wielomateriałowych  co najmniej raz na miesiąc.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji 
odpadów co najmniej jeden raz do roku.

8. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej 
dwa razy do roku.

9. Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza ustalonym harmonogramem oraz odpadów budowlanych 
będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za oddzielną opłatą. 
Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia.

§ 11. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są 
zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Wykaz 
przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

§ 12. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na 
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące.

4. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 
zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Słupsk na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za te 
usługi. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Słupsk oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

5. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
Wójta Gminy Słupsk na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są następnie przekazywane do oczyszczalni 
miejskiej w Słupsku.

6. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów,

2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na przydomowym terenie,

3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,

4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
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5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do 
pojemnika,

6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież.

2. Odpady niebezpieczne, wysegregowane z odpadów komunalnych należy przekazywać do uprawnionego 
przedsiębiorcy prowadzącego ich odzysk lub unieszkodliwienie.

3. Zwłoki zwierząt należy przekazywać do przedsiębiorcy zajmującego się ich unieszkodliwianiem.

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

§ 14. 

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad 
tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie 
się z niego.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób 
nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach.

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 
wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzi.

5. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzone tylko na smyczy, natomiast psy należące 
do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzone tylko na smyczy i w kagańcu.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, 
w szczególności z terenu ulic, chodników, parków i placów zabaw.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 

1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617) oraz działów specjalnej produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, w szczególności hałasów, odorów,

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,

3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i innych miejscach 
publicznych.
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Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wykonania deratyzacji na terenie nieruchomości w terenie 
nieruchomości w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Słupsk, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w następujących terminach: od 15 marca do 
15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października każdego roku, w przypadku wystąpienia potrzeby.

3. O terminie przeprowadzania deratyzacji Gmina informuje mieszkańców za pośrednictwem 
obwieszczenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk, na tablicach ogłoszeniowych 
zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk.

4. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Wójt Gminy Słupsk może ogłosić przeprowadzenie 
deratyzacji w każdym innym terminie niż terminy wskazane w ust. 2.
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