
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/267/20 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, Dz. U. z 2020 r. poz. 150 i 284) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, 

co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

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 lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 
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4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

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

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych: 

1) na terenie każdej nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne należy prowadzić selektywną zbiórkę 

odpadów w zakresie określonym w Regulaminie; 

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny następujących rodzajów 

odpadów komunalnych: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących pozostałości po uprzednim 

wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w lit. b-n, 

b) papieru, 

c) szkła, 

d) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

e) bioodpadów, 

f) odpadów niebezpiecznych, 

g) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

h) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – od 1 stycznia 2021 r. 

i) zużytych baterii i akumulatorów, 

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

l) zużytych opon, 

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

n) tekstyliów i odzieży – od 1 stycznia 2025 r.; 

3) zebrane odpady wymienione w pkt. 2 lit. a-e, odbierane są „u źródła”, tj. bezpośrednio z terenu 

nieruchomości w miejscu ich powstania; 

4) zebrane odpady wymienione w pkt. 2 lit. f-n, przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów 

Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”. 

2. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach 

gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do: 

1) selektywnego zbierania odpadów, znajdują się wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest 

odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek; 

2) zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie znajdują się odpady, które 

podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania. 
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3. Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się przez ich umieszczanie 

w przeznaczonych do ich gromadzenia pojemnikach lub workach, zgodnie z warunkami określonymi 

w rozdziale 3. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych przez odbierającego odpady odbywa się według harmonogramu 

odbioru odpadów, o którym mowa w § 15 ust. 9, zwanego dalej harmonogramem odbioru odpadów, zgodnie 

z zapisami rozdziału 5. 

5. Pojemniki lub worki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość winny być 

dostosowane do warunków określonych w Regulaminie. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki 

do zbierania odpadów komunalnych należy do właścicieli nieruchomości. 

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości 

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

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów). 

Pojemniki lub worki muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony 

ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika lub worka przed 

wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, przy czym: 

1) pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi należy wystawić do godziny 6.00 w dniu ich odbioru; 

2) wystawione pojemniki lub worki nie mogą być zlokalizowane poza terenem nieruchomości dłużej niż przez 

6 godzin przed terminem określonym w harmonogramie odbioru odpadów; 

3) wystawione poza teren nieruchomości pojemniki lub worki nie mogą powodować ograniczeń 

komunikacyjnych osobom trzecim, a po ich opróżnieniu winny być niezwłocznie zabrane. 

8. Odbierający odpady ma obowiązek odstawienia pojemnika na miejsce, z którego został on odebrany. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nieutrudniającym korzystania 

z nieruchomości oraz z terenów do niej przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp odbierającemu odpady. 

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym 

terminem ich odbioru. 

10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

budowlanych i remontowych, w terminie określonym w § 15 ust. 4 w miejscu umożliwiającym odbierającemu 

odpady swobodny dojazd do nich, przy czym wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń 

komunikacyjnych osobom trzecim. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawędzi chodnika od strony 

jezdni, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiający ich zebranie przez 

zarządcę drogi lub gminę. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 w zakresie uprzątania śniegu należy wykonać niezwłocznie po ustaniu 

opadów. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej 

nieruchomości pod warunkiem, mycie: 

1) obejmuje wyłącznie nadwozie samochodu, 

2) nie powoduje to zanieczyszczenia środowiska, 

3) nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 

w zakresie obejmującym drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją własnych pojazdów pod warunkiem, 

że: 

1) nie powoduje to zanieczyszczenia środowiska; 

2) nie jest to uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich, w tym w zakresie emisji hałasu i spalin. 
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3. Zabrania się: 

1) mycia i naprawy pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego 

i w zabudowie wielorodzinnej; 

2) prowadzenia wszelkich prac blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi do tego celu 

przeznaczonymi. 

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. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunale zbiera się w pojemnikach na odpady komunalne 

o pojemności 60 l, 120 l, 240 l lub 1100 l, dowolnym kolorze, z wyłączeniem kolorów pojemników 

stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów wymienionych w § 6, oznaczonych napisem „Zmieszane”. 

2. Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach koloru 

czarnego lub szarego, o pojemności 60 l lub 120l, wyłącznie w sytuacji gdy na terenie nieruchomości brak jest 

miejsca do ustawienia pojemnika. Worki można również stosować w celu okazjonalnego zebrania nadmiaru 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

3. Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować: 

1) pojemniki o pojemności 60 l, 120 l, 240 l lub 1100 l; 

2) worki o pojemności 60 l lub 120 l, oraz kolorystyce i oznaczeniu określonymi w § 6. 

4. Pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie 

zbieranych, powinny być: 

1) sprawne technicznie, szczelne, wykonane z trwałego materiału, w szczególności z metalu lub tworzywa 

sztucznego, wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie; 

2) przystosowane do rozładunku mechanicznego; 

3) oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów; 

4) utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. 

5. Worki do gromadzenia odpadów winny być wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej 

do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. 

§ 6. Ustala się następujące wymogi dla pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów: 

1) dla frakcji papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – pojemnik lub worek koloru niebieskiego oznaczony napisem 

„Papier”; 

2) dla frakcji szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 

pojemnik lub worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”; 

3) dla frakcji metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w skład których wchodzą 

odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych – pojemnik lub worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale 

i tworzywa sztuczne”; 

4) dla frakcji odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik lub 

worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”. 

§ 7. 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, liczbę i minimalne pojemności pojemników 

przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy dostosować do 

liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości według Tabeli nr 1 w załączniku do uchwały, przy czym 

na jedną nieruchomość musi przypadać co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l. 

2. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady stanowiące odpady 

komunalne, jeżeli bioodpady te są kompostowane w kompostownikach przydomowych na terenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 
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§ 8. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których 

świadczone są usługi hotelarskie, nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, właściciel nieruchomości przy jej 

wyposażeniu w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględnia 

indywidualne potrzeby oraz: 

1) liczbę osób korzystających z nieruchomości; 

2) częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości. 

§ 9. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, z wyłączeniem nieruchomości, na której świadczone 

są usługi hotelarskie, należy dostosować liczbę i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli 

nr 2 załącznika do uchwały, przy czym na nieruchomość musi przypadać co najmniej 1 pojemnik lub worek 

o pojemności 60 l. 

2. Przy ustalaniu liczby i pojemności pojemników dla nieruchomości, o których mowa w ust. 1 należy 

uwzględnić następujące średnie ilości wytwarzanych na nieruchomości odpadów komunalnych jako podstawy 

doboru pojemników: 

1) lokale handlowe - branża spożywcza i gastronomia: 

a) 5 l na 1 m2 powierzchni sprzedaży, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal, 

b) 4 l na 1 m2 powierzchni sprzedaż przekraczającej 400m2; 

2) lokale handlowe – branża przemysłowa: 

a) 3 l na 1 m2 powierzchni sprzedaży, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na lokal, 

b) 2 l na 1 m2 powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2 ;  

3) punkty handlowe i usługowe poza lokalami: 60 l na każdą osobę pracującą w punkcie; 

4) rynki, bazary i targowiska: 3 l na 1 m² powierzchni handlowej; 

5) obiekty oświaty i kultury: 6 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko; 

6) urzędy: 12 l na każdego pracownika; 

7) podmioty usługowe, produkcyjne i rzemieślnicze: 10 l na każdego pracującego; 

8) ogródki działkowe: 60 l na każdą pojedynczą działkę; 

9) cmentarze: 0,1 l na każdy 1 m² powierzchni cmentarza; 

10) inne nieruchomości niezamieszkałe: co najmniej 60 l na każdą nieruchomość. 

§ 10. Dobór rodzaju i pojemności pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne zależny jest od potrzeb własnych właścicieli nieruchomości: 

1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady, na 

koszt właścicieli nieruchomości; 

2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju pojemnika, wystarczającego do przekazania tego rodzaju 

odpadów do PSZOK-u w limitowanej ilości, określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej 

w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 11. W przypadku nieruchomości, na której odbywa się impreza masowa, liczbę pojemników lub worków, 

w które należy wyposażyć nieruchomość, należy dostosować do przewidywanej liczby uczestników według 

wskaźnika przeliczeniowego, co najmniej 1 l na 1 uczestnika. 

§ 12. 1. Do zbierania odpadów komunalnych z terenów plaż i kąpielisk ustala się pojemniki lub worki 

oznaczone napisem i w kolorze odpowiednim do rodzaju selektywnie zbieranej frakcji, o minimalnej 

pojemności 120 l.  
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2. Na terenach plaż i kąpielisk pojemniki na odpady komunalne powinny być rozmieszczone w sposób 

zapewniający utrzymanie czystości i porządku. Liczbę pojemników i odległość pomiędzy nimi należy 

dostosować do natężenia ruchu ludności. 

3. Do zbiórki odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (przy drogach 

publicznych, na chodnikach, przystankach komunikacji, parkach) służą trwałe kosze uliczne o pojemności nie 

mniejszej niż 20 l. 

4. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w liczbie i w sposób zapewniający łatwy dostęp do nich oraz 

uwzględniający liczbę korzystających z nich osób. 

5. Zarządzający terenami przeznaczonymi do użytku publicznego oraz drogami publicznymi mają 

obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i koszy ulicznych, niezależnie od częstotliwości ich 

opróżniania. 

§ 13. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel 

nieruchomości realizuje poprzez: 

1) umieszczanie w odpowiednich pojemnikach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych; 

2) okresowe mycie i dezynfekcję pojemników, w szczególności w przypadku nieprzyjemnego zapachu 

z pojemników; 

3) zbieranie odpadów w ilości niepowodującej przeciążenia pojemników oraz wysypywania się odpadów; 

4) domykanie pojemników w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych do ich wnętrza 

i wydobywaniem się odpadów na zewnątrz; 

5) dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia ciągłej sprawności technicznej pojemników. 

Rozdział 4. 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we 

własnym zakresie oraz na własny koszt miejsca gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 

na której wytwarzane są odpady, albo w innym miejscu, do którego posiada tytuł prawny, które umożliwia 

zgodne z Regulaminem zbieranie i przekazywanie odpadów podmiotowi odbierającemu odpady. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić, aby miejsce gromadzenia odpadów komunalnych 

umożliwiało rozmieszczenie pojemników i worków na odpady komunalne w sposób uwzględniający: 

1) obowiązek selektywnego zbierania odpadów; 

2) ilości zbieranych na nieruchomości odpadów komunalnych; 

3) liczbę pojemników lub worków stanowiących wyposażenie nieruchomości odpowiadające jej potrzebom 

oraz obowiązującej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić, aby miejsce gromadzenia odpadów: 

1) wykluczało możliwość: 

a) ugrzęźnięcia pojemników lub worków w podłożu, w szczególności w błocie lub śniegu, 

b) przemieszczania pojemników w trakcie odbioru odpadów po nierównej, nieutwardzonej powierzchni, 

schodach, spadkach bez właściwej pochylni, od miejsca gromadzenia odpadów do miejsca dojazdu 

samochodu podmiotu odbierającego odpady; 

2) zapewniało ochronę: 

a) worków z odpadami przed ich rozerwaniem przez zwierzęta, 

b) pojemników przed ich przemieszczeniem lub wywróceniem, w tym przez zwierzęta lub wskutek 

działania czynników atmosferycznych; 

3) zapewniało: 

a) swobodny i bezpieczny dostęp do każdego pojemnika, worka oraz odbiór zgromadzonych w nich 

odpadów, 
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b) dojazd pojazdów podmiotu odbierającego odpady do miejsc gromadzenia odpadów; 

4) było wolne od: 

a) odcieków z pojemników lub worków, 

b) odpadów zalegających na podłożu luzem, 

c) odpadów zlokalizowanych poza pojemnikiem lub workiem. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 15. 1. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) z terenów miejskich: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej 2 razy w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

b) bioodpadów: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej 2 razy w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

c) papieru, co najmniej raz w tygodniu, 

d) szkła: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej 2 razy w miesiącu, 

e) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej 2 razy w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu; 

2) z terenów wiejskich: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co najmniej raz w tygodniu, 

b) bioodpadów: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej raz na dwa tygodnie, 

c) papieru: 

᠆ w sezonie wakacyjnym, co najmniej raz w tygodniu, 

᠆ poza sezonem wakacyjnym, co najmniej 2 razy w miesiącu, 

d) szkła, co najmniej raz w miesiącu, 

e) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, co najmniej raz 

w tygodniu. 

2. Sezonem wakacyjnym w rozumieniu Regulaminu jest okres od 1 lipca do 31 sierpnia. 

3. Właściciele nieruchomości mogą w sposób ciągły przekazywać selektywnie zebrane odpady wymienione 

w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b-n do PSZOK-u, w godzinach otwarcia PSZOK-u, poprzez dostarczanie ich we własnym 

zakresie. 
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4. Pozbywanie się odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, powyżej 

limitu, o którym mowa w § 10 pkt 2, odbywa się z częstotliwością dostosowaną do potrzeb właścicieli 

nieruchomości, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zapełnienia pojemnika lub dnia 

zakończenia prac remontowo-budowlanych. 

5. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe) odbywać się będą co najmniej 4 razy w roku. 

6. Pozbywanie się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywać się będzie 

z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na tym terenie, co najmniej raz w tygodniu. 

7. Pozbywanie się odpadów z terenów plaż i kąpielisk odbywać się będzie co najmniej raz dziennie 

w okresie sezonu wakacyjnego i co najmniej raz w tygodniu poza sezonem wakacyjnym. 

8. Pozbywanie się odpadów powstałych w trakcie imprez masowych winno nastąpić niezwłocznie po 

zakończeniu imprezy, najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu imprezy. 

9. Terminy odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości, uwzględniające ustaloną 

w ust. 1 minimalną częstotliwość ich odbioru oraz zbiórki objazdowe odpadów komunalnych, zostaną 

określone w harmonogramie odbioru odpadów, który zostanie podany do publicznej wiadomości. 

§ 16. Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady; 

2) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i bioodpady należy przekazywać 

podmiotowi odbierającemu odpady lub do PSZOK-u; 

3) przeterminowane leki należy przekazywać do aptek lub do PSZOK-u; 

4) chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte opony, 

tekstylia i odzież należy przekazywać do PSZOK-u; 

5) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych prowadzących ich sprzedaż, do 

wyznaczonych punktów ich zbiórki lub do PSZOK-u; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotowi zajmującemu się sprzedażą 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami odrębnymi, do PSZOK-u lub podmiotowi 

odbierającemu odpady podczas organizowanych objazdowych zbiórek odpadów tego rodzaju; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK-u lub podmiotowi odbierającemu 

odpady podczas organizowanych objazdowych zbiórek odpadów tego rodzaju; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do PSZOK-u 

w ramach limitu, o którym mowa w § 10 pkt 2 lub przedsiębiorcy odbierającemu tego typu odpady na 

zlecenie i koszt właściciela nieruchomości; 

9) dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na 

której są wytwarzane, pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 17. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno być prowadzone systematycznie, 

z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika. 

2. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji 

eksploatacji oczyszczalni. 
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Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 18. 1. Wymagania i zasady określone w Regulaminie dostosowane są do wymagań określonych 

w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Należy dążyć 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 strumieniu 

odpadów komunalnych; 

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

5) kompostowania we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych odpadów 

ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie nieruchomości. 

Rozdział 7. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności 

zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były 

uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej. 

2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej 

opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych. 

3. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest 

zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. 

4. W miejscach publicznych: 

1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba 

nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa 

na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się 

agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy; 

4) pies zwolniony ze smyczy winien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, 

z zastrzeżeniem pkt 5 i 6; 

5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies może być zwolniony ze smyczy i nie musi 

być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, w tym przypadku pies musi mieć 

założony kaganiec; 

6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych, przeznaczonych 

na wybiegi dla psów; 

7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby 

trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem. 

5. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia 

zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz innych miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości te mogą być wrzucane do koszy ulicznych, pojemników na 

zmieszane odpady komunalne lub do pojemników specjalnie do tego celu przeznaczonych. 

6. Obowiązki określone w ust. 3-5 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników 

oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących. 
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Rozdział 8. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 20. 1. W granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje zabrania się chowu zwierząt gospodarskich  

w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w szczególności na terenach zabudowy wielorodzinnej 

i jednorodzinnej. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych miasta 

w charakterze atrakcji turystycznej w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej. 

3. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób: 

1) niepogarszający warunków zdrowotnych ludzi; 

2) niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; 

3) niepowodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody. 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest: 

1) zapewnić utrzymanie pomieszczeń gospodarskich, terenu chowu oraz bezpośredniego otoczenia we 

właściwym stanie sanitarnym; 

2) nie dopuszczać do powstania uciążliwości wobec nieruchomości sąsiednich. 

5. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich: 

1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, 

komórki, garaże i balkony. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej 

nieruchomości. 

2. Zaleca się przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości w następujących terminach: 

1) w kwietniu lub maju – termin wiosenny; 

2) we wrześniu lub w październiku – termin jesienny; 

3) w każdym przypadku pojawienia się gryzoni. 

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne i nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, ze 

szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych i urządzeń kanalizacji sanitarnej; 

2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności; 

3) zabudowania gospodarcze; 

4) zakłady pracy, sklepy i warsztaty; 

5) obiekty użyteczności publicznej; 

6) sieć kanalizacyjna. 

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 22. Traci moc Uchwała nr L/537/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniop. poz. 5199).  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 
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§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Węglorz 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/267/20 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

1. Wymagana liczba i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Liczbę i minimalną pojemność pojemników należy dobrać uwzględniając liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość. 

Tabela nr 1  

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

Rodzaj pojemnika 

120 l 240 l 1100 l 

do 6 1   

7 - 10  1  

11-20  2  

21- 45   1 

46 - 66   2 

67 - 100   3 

> 100   4 

2. Wymagana liczba i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.  

Liczbę i minimalną pojemność pojemników należy dobrać uwzględniając średnie ilości wytwarzanych na 

nieruchomości odpadów komunalnych określone w § 9 ust. 2 Regulaminu. 

Tabela nr 2  

Wyliczona średnia ilość odpadów 

komunalnych wytwarzanych na 

nieruchomości (w litrach) 

Wymagana liczba i pojemność pojemników 

Liczba pojemników Pojemność pojemników 

do 60 1 60 l 

61 - 179 1 120 l 

180 -359 1 240 l 

360 – 599 2 240 l 

600 – 1650 1 1100 l 

1651 – 2750 2 1100 l 

2751 – 3850 3 1100 l 

3851 - 4950 4 1100 l 

4951 - 6050 5 1100 l 

6051 - 7150 6 1100 l 

7151 - 8250 7 1100 l 

8251 - 9350 8 1100 l 

9351 - 10450 9 1100 l 

+ 1100 + 1 1100 l 
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