
UCHWAŁA NR XX/295/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Kołobrzeg

Na podstawie 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, poz. 1579 oraz z 2020 r. 
poz. 150 i poz. 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kołobrzegu, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, 
zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach;
2) Miejskich Stacjach Minielektroodpadów (MSM) – należy przez to rozumieć stacje 

rozmieszczone na terenie całej Gminy Miasto Kołobrzeg wspomagające selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych w postaci drobnego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, płyt CD, żarówek, baterii; 

3) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg;

4) przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie 
wymienionym w art. 9c ustawy, na którą wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru;

5) sezon letni - obejmuje okres od 1 maja do 30 września;
6) sezon zimowy - obejmuje okres od 1 października do 30 kwietnia.

§ 2. Właściciele nieruchomości nie objęci zorganizowanym przez Gminę systemem 
odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są pozbywać się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów w sposób zgodny z przepisami Ustawy i przepisami odrębnymi, 
w szczególności poprzez udostępnienie ich podmiotowi odbierającemu odpady.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne, 

zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.
2. Odpady komunalne na nieruchomości powinny być zbierane według następujących 

frakcji:
1) papier i tektura, w tym opakowania;
2) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - zbierane 

łącznie;
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3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) bioodpady;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
10) odpady budowlane i remontowe;
11) chemikalia, opakowania typu puszki i wiaderka po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach 

itp.;
12) odpady niebezpieczne;
13) tekstylia i odzież;
14) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki;
15) 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 igieł i strzykawek.
3. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, należy gromadzić w pojemnikach 

określonych w rozdziale 3, przy czym właściciel nieruchomości ustawia pojemniki tak by 
zagwarantować bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego punktu zbierania odpadów bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości bądź wystawia pojemniki na chodnik 
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w dniu odbioru odpadów.

4. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 6-13 należy samodzielnie oddać do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dotyczy to właścicieli nieruchomości 
zobowiązanych do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

5. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 14-15 należy wydzielić ze strumienia odpadów 
komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach 
na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w postaci telefonów i ładowarek, myszek  
komputerowych, kalkulatorów, pilotów oraz zużyte tonery, żarówki, baterie, płyty CD należy 
umieszczać w Miejskich Stacjach Minielektroodpadów. Lokalizacje wszystkich stacji są 
umieszczone na stronie internetowej www.zielony.kolobrzeg.eu.

7. Na nieruchomościach niezamieszkałych pojemniki na odpady, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1-5 mogą być zastąpione workami, spełniającymi wymagania określone w § 8.

§ 4. Ustala się zasady kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach 
na terenie nieruchomości jednorodzinnych:
1) kompostownik to urządzenie/miejsce stale wydzielone na nieruchomości;
2) proces kompostowania nie może być uciążliwy dla sąsiadujących właścicieli 

nieruchomości;
3) kompostowaniu podlegają bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące 

z gospodarstw domowych;
4) wyprodukowany kompost powinien być wykorzystywany na potrzeby własne właściciela 

nieruchomości.
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§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia po opadach, błota, 
śniegu, lodu z powierzchni chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości (od 
granicy nieruchomości do krawędzi zewnętrznej chodnika), a także z nieruchomości, w tym 
z podwórek, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający 
ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, 
tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, 
a więc:
1) na terenie własnej nieruchomości tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi oraz mycie odbywa się przy użyciu 
wody bez dodatków preparatów i substancji chemicznych;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych 
i specjalnie oznaczonych.
3. Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie 

płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie 
nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy 
nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone 
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela 

nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, w sposób gwarantujący, by nie dochodziło do 
przepełnienia zbiornika. Nieczystości ciekłe należy usuwać co najmniej 2 razy w roku;

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 7. Mając na uwadze status miasta Kołobrzeg jako uzdrowiska, stosuje się ograniczenia 

i zasady dla wyznaczonych stref uzdrowiskowych A, B i C, zgodnie ze statutem Uzdrowiska 
Kołobrzeg oraz ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki 
rozmieszczenia tych pojemników, utrzymanie ich oraz w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie miejsc gromadzenia 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym

§ 8. 1. W celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg należy stosować poniższe zapisy:
1) pojemniki muszą spełniać wymagania techniczne i normatywne wynikające 

z powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów;
2) worki wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju 

odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, według norm zatwierdzonych przez 
Polski Komitet Normatywny dla worków do gromadzenia odpadów komunalnych;

3) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych:
a) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 l,
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b) pojemniki na odpady o pojemności co najmniej 80 l,
c) worki o pojemności co najmniej 60 l,
d) pojemniki typu dzwon o pojemności co najmniej 1 500 l,
e) pojemniki półpodziemne i podziemne o pojemności od 2 000 l do 5 000 l,
f) kontenery o pojemności co najmniej 7 000 l,
g) pojemniki na psie odchody,
h) miejskie stacje minielektroodpadów MSM – tuby o pojemności 33 l każda,
i) kompostowniki.
2. Dla potrzeb selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się pojemniki oraz worki 

o następujących ujednoliconych kolorach:
1) ŻÓŁTY – oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem 

na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) BRĄZOWY – oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające 

biodegradacji, w tym bioodpady;
3) ZIELONY – oznaczony napisem „ SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady szklane;
4) NIEBIESKI – oznaczony napisem „PAPIER”  z przeznaczeniem na odpady z papieru 

i tektury;
5) CZARNY – oznaczony napisem „ZMIESZANE” z przeznaczeniem na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne pozostałe po segregacji.
3. Napisy, o których mowa w ust. 2 powinny być umieszczone w sposób trwały, w formie 

czytelnej naklejki formatu A4 lub naniesione na pojemnik i worek inną metodą.
4. W pojemniku koloru czarnego niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów 

komunalnych, które powinny znaleźć się w pojemnikach żółtym, zielonym, niebieskim lub 
brązowym oraz odpadów wskazanych w § 3 ust.2 pkt 6-15.

5. W pojemniku koloru brązowego niedopuszczalne jest gromadzenie płynnych odpadów 
w postaci zużytego oleju i tłuszczy jadalnych, zlewek organicznych, w szczególności 
powstających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. Odpady  komunalne  należy gromadzić w pojemnikach, workach lub kontenerach 
o łącznej pojemności odpowiadającej indywidualnym potrzebom właściciela, jednakże 
uwzględniając następujące normy:
1) budynki mieszkalne - 20 l tygodniowo na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l tygodniowo na każdą nieruchomość;
2) szkoły wszelkiego typu, żłobki i przedszkola - 3 l tygodniowo na każdego ucznia/dziecko 

i pracownika;
3) obiekty użyteczności publicznej – 12 l tygodniowo na pracownika;
4) lokale handlowe o powierzchni powyżej 5 m2 – 12 l tygodniowo na pracownika, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 120 l tygodniowo na lokal;
5) punkty handlowe o powierzchni do 5 m2 (kioski, warzywniaki, sklepy), hurtownie, inne 

lokale handlowe – 12 l tygodniowo na pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 l tygodniowo na lokal;

6) lokale gastronomiczne - 15 l tygodniowo na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) uliczne punkty szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 l na tydzień;
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8) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – 12 l tygodniowo na pracownika;

9) hotele, pensjonaty, inne obiekty noclegowe nieskategoryzowane (np. wynajem pokoi, 
pokoje gościnne), internaty, plebanie, domy pomocy społecznej - 10 l tygodniowo na 
jedno łóżko;

10) pola namiotowe i pola kampingowe – 0,6 l tygodniowo na 1 m2  powierzchni całkowitej;
11) garaże - 4 l tygodniowo na 1 miejsce garażowe, jednak co najmniej jeden pojemnik

80 l tygodniowo na garaż;
12) targowiska - 80 l tygodniowo na każdy punkt handlowy;
13) parkingi – 4 l tygodniowo na 1 miejsce parkingowe, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l tygodniowo na parking;
14) boisko sportowe - 60 l tygodniowo, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l tygodniowo 

na boisko;
15) cmentarz – 3 l tygodniowo na 1 miejsce pochówkowe;
16) ogrody działkowe - 20 l miesięcznie na każdy ogród w sezonie letnim i 2 l tygodniowo 

na każdy ogród w sezonie zimowym, z zastrzeżeniem, że norma zimowa obowiązuje 
ogrody działkowe użytkowane w sezonie zimowym.
§ 9. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego i na drogach publicznych  oraz warunki 
rozmieszczenia tych pojemników:
1) rodzaje pojemników na chodnikach, przy przystankach komunikacji publicznej, na 

peronach kolejowych, w parkach, na plaży:
a) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 l,
b) wielkość koszy na plaży musi uwzględniać sezon letni;

2) pojemniki usytuowane na drogach i w miejscach publicznych powinny być 
rozmieszczone z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.
§ 10. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji 
sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie 
i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne 
nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie 
wody według wodomierza lub jako równe 3 m³/osobę/miesiąc;

2) dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody 
w następujących ilościach:
a) pralnie usługowe - 17,0 dm³/kg bielizny/dobę,
b) bary, restauracje, jadłodajnie - 3 m³/miejsce/miesiąc,
c) kawiarnie - 0,8 m³/miejsce/miesiąc,
d) sklepy spożywcze - 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
e) pozostałe sklepy - 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,
f) apteki - 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
g) przychodnie lekarskie - 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
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i) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,
j) zakłady produkcyjne:

- bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,
- z natryskami - 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;

3) w przypadkach niewymienionych w pkt 2 należy przyjąć normy określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody.
§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości 

zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;
2) pojemnik nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony któregokolwiek z elementów 

konstrukcyjnych, np. pokrywy;
4) właściciel nieruchomości ma obowiązek dezynfekowania pojemników na odpady 

przynajmniej raz do roku;
5) dla każdej nieruchomości należy przewidzieć miejsca służące do czasowego 

gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązku ich segregowania 
zgodnego z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie;

6) zabiegi sanitarne w postaci zamiatania, usuwania odpadów, które nie znalazły się 
w pojemnikach powinny być stosowane z taką częstotliwością by zapewnić czystość 
i porządek w miejscu gromadzenia odpadów oraz możliwość dojścia do każdego 
z pojemników przez użytkujących i pracowników firmy odbierającej odpady;

7) właściciel nieruchomości ma obowiązek dezynfekowania miejsc gromadzenia odpadów 
przynajmniej raz do roku.
§ 12. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu 

wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je 
w dniu odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa 
muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu 
asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

3) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez 
przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, 
na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu 
przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.
§ 13. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą 

być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Rozdział 4.

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
§ 14. Ustala się następujące minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) metale i tworzywa sztuczne:
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a) budynki jednorodzinne - 1 raz na 2 tygodnie w sezonie letnim i zimowym,
b) budynki wielorodzinne -  1 raz w tygodniu w sezonie letnim i zimowym,
c) hotele, motele, ośrodki wczasowe, domy wczasowe, sanatoria, pensjonaty i inne 

obiekty noclegowe nieskategoryzowane (np. wynajem pokoi), lokale gastronomiczne – 
1 raz na 2 tygodnie w sezonie letnim i zimowym,

d) pola namiotowe, pola kempingowe – 1 raz na 2 tygodnie w sezonie letnim i 1 raz 
w miesiącu w sezonie zimowym,

e) ogrody działkowe – 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
f) parkingi, garaże – 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
g) pozostałe nieruchomości niezamieszkałe – 1 raz na 2 tygodnie w sezonie letnim i 1 raz 

miesiącu w sezonie zimowym,
h) w przypadku nieruchomości zamieszkałych - metale i tworzywa sztuczne, są odbierane 

na bieżąco w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) odpady ze szkła:

a) budynki jednorodzinne - 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
b) budynki wielorodzinne - 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
c) wszystkie nieruchomości niezamieszkałe – 1 raz w miesiącu w sezonie letnim 

i zimowym,
d) w przypadku nieruchomości zamieszkałych - odpady ze szkła są odbierane na bieżąco 

w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
3) odpady z papieru:

a) budynki jednorodzinne - 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
b) budynki wielorodzinne - 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
c) wszystkie nieruchomości niezamieszkałe – 1 raz w miesiącu w sezonie letnim 

i zimowym,
d) w przypadku nieruchomości zamieszkałych - odpady z papieru są odbierane na 

bieżąco w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
4) bioodpady:

a) budynki jednorodzinne - 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i 1 raz na 2 tygodnie 
w sezonie zimowym,

b) budynki wielorodzinne - 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i zimowym,
c) hotele, motele, ośrodki wczasowe, domy wczasowe, sanatoria, pensjonaty i inne 

obiekty noclegowe nieskategoryzowane (np. wynajem pokoi), lokale gastronomiczne – 
1 raz w tygodniu w sezonie letnim i zimowym,

d) pola namiotowe, pola kempingowe – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i 1 raz na 
2 tygodnie w sezonie zimowym w przypadku, gdy pole jest czynne,

e) ogrody działkowe – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i 1 raz w miesiącu w sezonie 
zimowym w przypadku, gdy ogrody są otwarte,

f) parkingi, garaże – 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
g) pozostałe nieruchomości niezamieszkałe – 1 raz na 2 tygodnie w sezonie letnim 

i zimowym,
h) w przypadku pozostałych nieruchomości zamieszkałych - bioodpady są odbierane na 

bieżąco w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
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5) odpady niesegregowane (zmieszane) - pozostałe po segregacji
a) budynki jednorodzinne - 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i 1 raz na 2 tygodnie 

w sezonie zimowym,
b) budynki wielorodzinne oraz w budynkach typu hotele, motele, ośrodki wczasowe, 

domy wczasowe, sanatoria, pensjonaty i inne obiekty noclegowe nieskategoryzowane 
(np. wynajem pokoi), lokale gastronomiczne – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim 
i zimowym,

c) pola namiotowe, pola kempingowe – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i 1 raz na 
2 tygodnie w sezonie zimowym w przypadku, gdy pola są czynne,

d) ogrody działkowe - 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i 1 raz w miesiącu w sezonie 
zimowym w przypadku, gdy ogrody są otwarte,

e) parkingi, garaże – 1 raz w miesiącu w sezonie letnim i zimowym,
f) pozostałe nieruchomości niezamieszkałe – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i 1 raz na 

2 tygodnie w sezonie zimowym;
6) odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych wskazane w § 3 ust.2 pkt 7, 

11-13 odbierane są na bieżąco w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
7) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzące 

z gospodarstw domowych odbierane są na bieżąco w punktach selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych;

8) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych są 
przyjmowane nieodpłatnie w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w ramach przyznanego limitu;

9) odpady z koszy ulicznych, parków, przystanków są odbierane w sposób zapewniający 
bieżące utrzymanie nieruchomości w czystości;

10) odpady selektywnie zbierane z pojemników zlokalizowanych na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są w sposób zapewniający bieżące 
utrzymanie nieruchomości w czystości.
§ 15. Ustala się następujące maksymalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości w ramach wniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) metale i tworzywa sztuczne:

a) budynki jednorodzinne - 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i zimowym,
b) budynki wielorodzinne – 3 razy w tygodniu w sezonie letnim i 2 razy w tygodniu 

w sezonie zimowym;
2) odpady ze szkła:

a) budynki jednorodzinne – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i zimowym,
b) budynki wielolokalowe – 2 razy w tygodniu w sezonie letnim i zimowym;

3) odpady z papieru:
a) budynki jednorodzinne – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i zimowym,
b) budynki wielolokalowe – 3 razy w tygodniu w sezonie letnim i zimowym;

4) bioodpady:
a) budynki jednorodzinne – 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i zimowym,
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b) budynki wielolokalowe – 3 razy w tygodniu w sezonie letnim i 2 razy w tygodniu 
w sezonie zimowym;

5) odpady niesegregowane (zmieszane) – pozostałe po segregacji:
a) budynki jednorodzinne – 2 razy w tygodniu  w sezonie letnim i 1 raz w tygodniu 

w sezonie zimowym,
b) budynki wielorodzinne - 3 razy w tygodniu w sezonie letnim i 2 razy w tygodniu 

w sezonie zimowym.
§ 16. W sezonie letnim, właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest 

działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani 
są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości 
w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
Inne obowiązki wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać 
ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwieniu poddawania procesom odzysku 
wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie i unikaniu zanieczyszczania odpadów zebranych 
selektywnie.

2. Właściciele nieruchomości winni zmniejszać ilości powstających odpadów, w tym 
ograniczać marnotrawienie żywności.

3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania 
wybranych rodzajów odpadów oraz monitorować selektywne zbieranie odpadów 
w pojemnikach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
obowiązane są postępować z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 
w tym odebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zebrane 
odpady zielone i inne bioodpady wytworzone na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg należy 
dostarczyć do instalacji komunalnej.

5. Właściciele nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych obowiązani są do takiego postępowania z odpadami, aby 
nie dopuścić do mieszania się odpadów selektywnie zbieranych z innymi frakcjami odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

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

§ 18. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane 
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.

2. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić stały i skuteczny 
dozór nad tymi zwierzętami.

3. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do zapobiegania ich 
wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

4. Osoba,  pod  której  bezpośrednim  nadzorem  (opieką) przebywa zwierzę domowe, na 
terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego  
usunięcia  zanieczyszczeń  pozostawionych przez to zwierzę.

5. Na  terenach  przeznaczonych  do wspólnego użytku psy zaleca się wyprowadzać  
w sposób  zapewniający  sprawowanie nad nimi kontroli (np. na smyczy, w kagańcu).
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6. Osoba  utrzymująca  zwierzę agresywne zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość  
w widoczną  tabliczkę  ostrzegawczą  z czytelną informacją o utrzymywaniu  na  terenie  
nieruchomości  takiego zwierzęcia, a w przypadku wyprowadzania go na zewnątrz na 
smyczy i w kagańcu.

§ 19. Obowiązki określone w § 18 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów 
-przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących oraz osób 
utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, których używanie odbywa 
się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania 
jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa. 

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej
§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych 
przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra 
handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 

wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną 

ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, 

zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 

co najmniej dwa razy w roku, obowiązkowo w marcu i październiku, realizowaną przez 
podmiot uprawniony;

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
§ 21. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów 

zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych 
miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji, co 

najmniej dwa razy w roku, obowiązkowo w marcu i październiku oraz każdorazowo 
w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości. 

§ 23. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie miasta, 
w tym: zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi, obiektami 
użyteczności publicznej, budynkami gospodarczymi, sklepami, magazynami, warsztatami, ze 
szczególnym uwzględnieniem piwnic, przyziemi oraz węzłów technicznych, ciepłowniczych, 
studni i urządzeń kanalizacyjnych.
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§ 24. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek deratyzacji spoczywa na 
Gminie Miasto Kołobrzeg.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 25. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/600/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1199 z późn.zm.).

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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