
                     
UCHWAŁA NR XIX / 139 / 2020 

RADY GMINY GRODZIEC 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1 - 2a ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Rada Gminy Grodziec uchwala, 

co następuje: 

§1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec,                

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

§3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec ze zmianami. 

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                                  

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec 

       Zenon Olejniczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



       Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIX / 139 / 2020 

Rady Gminy Grodziec 

z dnia 10 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje 

Radę Gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. W związku 

z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019. 2010 ze zm.), Rada 

Gminy Grodziec postanowiła dostosować regulamin do obowiązującego stanu prawnego i możliwości 

Gminy.  

Niniejszy Regulamin został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie. 

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.  

 

       Przewodniczący Rady Gminy Grodziec   

             Zenon Olejniczak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XIX / 139 /2020  

Rady Gminy Grodziec  

 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GRODZIEC 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz., 2010 ze zm. ), określa szczegółowe zasady utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec. 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez selektywne zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych, która obejmuje:  

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) bioodpady; 

7) popiół; 

8) odpady niebezpieczne; 

9) przeterminowane leki i chemikalia; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne; 

16) odpady z tekstyliów i odzieży. 

2. Odpady pozostałe, po wysegregowaniu odpadów wskazanych w pkt 1, stanowią 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach do tego 

przeznaczonych. 

3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. 

4. Dopuszcza się możliwość gromadzenia bioodpadów w przydomowych kompostownikach na 

terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z przeznaczeniem 

kompostu na potrzeby własne. 



§3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego, odbywa się poprzez:  

1) usuwanie zanieczyszczeń poprzez ich zamiatanie, grabienie, zbieranie; 

2) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu.  

§4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jedynie pod warunkiem 

używania do mycia środków biodegradowalnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem 

zużytej wody na tereny sąsiednich posesji lub na tereny publiczne, a powstające ścieki muszą być 

odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych.  

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. 

§5. 1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być 

przeprowadzone tylko w zakresie napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów, gdy nie 

spowodują zanieczyszczenia do wód lub gleby, a powstałe odpady będą gromadzone i usuwane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i 

worków oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

 

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, w tym na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego, oraz na drogach publicznych stosuje się: 

1) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 120 l, 240 l,1100 l, 7000l 

( KP7); 

2) worki z folii LDPE o pojemności 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do 

każdego rodzaju odpadów zbieranych selektywnie; 

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, metali i tworzyw 

sztucznych, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 do1500 l; 

4)  do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych - kosze uliczne o 

pojemności 20 l -80 l. 

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

1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 30l na mieszkańca, ale co najmniej 

1 pojemnik 120l na każde gospodarstwo domowe z przeznaczeniem na odpady 

niesegregowane (zmieszane); 

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

dopuszcza się ustawienie pojemników o większej pojemności, 

3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie 

o pojemności 120l na każdych czterdziestu uczniów/pacjentów/pracowników, (3 l na 

osobę); 

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

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

pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120l na każdych 10 pracowników, co 

najmniej jeden pojemnik 120l na zakład. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania popiołu: 120 l. . 



3. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach 

lub w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych: 

1) dla szkła oraz odpadów opakowaniowych ze szkła należy stosować pojemnik lub worek 

koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”; 

2) dla papieru, tektury i odpadów opakowaniowych z papieru należy stosować pojemnik lub 

worek koloru niebieskiego oznaczony napisem: „Papier”; 

3) dla metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, tworzyw sztucznych należy 

stosować pojemnik lub worek koloru żółtego „Metale i tworzywa sztuczne” 

4) dla bioodpadów należy stosować pojemnik lub worek koloru brązowego oznaczony 

napisem „Bio”; 

5) dla popiołu tzn. popiół i żużel z palenisk domowych, należy stosować pojemnik 

dowolnego koloru innego niż wymienione w ppkt 1-4 z napisem „Popiół”. 

§8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym poprzez okresowe mycie, przeglądy, konserwację. 

2. 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. 

3. 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. 

§9.  1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania miejsc gromadzenia odpadów 

w stanie czystości i porządku. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia odpadów komunalnych 

w pojemnikach i workach w ilości nie powodującej ich przeciążenia oraz zabezpieczenia worków 

przed możliwością ich rozerwania przez zwierzęta.  

§10. 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 

 

§ 11. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości odbywa się poprzez 

umieszczenie odpadów w przeznaczonych na to pojemnikach lub workach oraz przez przekazanie 

odpadów uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych zgodnie z częstotliwością określoną w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

 2. Bioodpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach 

i przygotować do odbioru przez uprawnionego przedsiębiorcę w terminach określonych 

harmonogramem przy czym można je także: gromadzić w kompostownikach przydomowych. 

Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i  kompostujący bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku na terenie nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej zwolniony jest z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na 

bioodpady. 

 3. Odpady komunalne takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, szkło; odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 



przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, odpady z tekstyliów i odzieży właściciele 

nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), którego dni oraz godziny otwarcia podane są do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Grodziec. Gmina nie zapewnia przyjmowania bioodpadów przez 

PSZOK, z uwagi na zapewnienie odbierania tych odpadów w miejscu ich wytwarzania. 

 4. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie 

i na własny koszt. 

 5. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych 

urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 

 6.  Istnieje możliwość umieszczenia przeterminowanych leków powstających w gospodarstwie 

domowym w oznakowanym specjalnym pojemniku ustawionym na terenie Ośrodka Zdrowia 

w Grodźcu. 

7. Baterie galwaniczne można 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 tych odpadów komunalnych. 

8. Do gromadzenia odzieży i tekstyliów służą również oznakowane i zlokalizowane na terenie 

gminy Grodziec pojemniki, które w miarę potrzeb będą opróżniane przez podmiot prowadzący zbiórkę 

odzieży używanej. 

9. 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 tych odpadów 

komunalnych.  

10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia pojemników przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych, przed godz. 7.00 rano w dniu odbierania tych odpadów (wg 

określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki muszą być udostępnione (wystawione) dla podmiotu 

odbierającego odpady przed wejściem na teren nieruchomości od strony ulicy tj. utwardzonej 

gruntowej drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem 

na teren nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości wielolokalowych (bloki) w miejscu 

umożliwiającym swobodny dojazd do nich. 

11. 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.    

12. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się:  

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) z budynków jednorodzinnych: 

− nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 

października; 

− raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca;  

b) z budynków wielolokalowych: 

− nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 31 października; 

−  raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca;  

2)  segregowanych odpadów komunalnych: 



a) bioodpady:  

− z budynków jednorodzinnych: nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od 

01 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 

31 marca;  

− z budynków wielolokalowych: nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 01 

kwietnia do 31 października; raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 

marca;  

b) papier: raz na kwartał; 

c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe: raz w miesiącu; 

d) szkło: raz na kwartał; 

e) popiół: co najmniej jeden raz na miesiąc od października do marca oraz raz na 

dwa miesiące w okresie od kwietnia do września. 

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są 

zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia 

się pojemników lub worków, w których gromadzone są odpady. Ponadto częstotliwość oddawania 

odpadów należy dostosować w taki sposób, aby zapewnić zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości.  

3. Opróżnianie koszy ulicznych następuje systematycznie w miarę ich napełniania; 

4. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego następuje w miarę potrzeb. 

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

§13. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia 

ilości powstawania odpadów komunalnych. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być 

zagospodarowane poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości. 

3. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia akcji edukacyjnych dla podnoszenia świadomości 

ekologicznej mieszkańców w zakresie kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania 

odpadami (szkolenia, ulotki, informatory, konkursy itp.). 

4. Odpady komunalne odebrane i zebrane od właścicieli nieruchomości muszą być 

zagospodarowane w sposób zgodny z planem gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego. 

 

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 

 

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

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

2) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami; 

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku w szczególności: na chodnikach, drogach, placach, 

obiektach użyteczności publicznej Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, 

korzystające z pomocy psa - przewodnika; 

4) stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. 



2. 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. 

 

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 

 

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

gospodarskich, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w odrębnych przepisach. 

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

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich; 

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) teren nieruchomości będzie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie 

go przez zwierzęta gospodarskie; 

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 

 

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; 

2) obszary zabudowy zagrodowej; 

3) obiekty użyteczności publicznej i sieci kanalizacyjnej. 

         2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana co najmniej raz w roku – 

w drugiej połowie października lub w listopadzie oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 

populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec 

Zenon Olejniczak  


