
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim, uchwala się, co 
następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański, zwanej dalej Gminą, dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego: 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 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 oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

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 i 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 i worków;

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

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.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815.



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

§ 2. Określa się następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych:

1) każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego 
zbierania tych odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie;

2) określa się następujący zakres prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

a) bioodpady, zwane „Bio”,

b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zwane „Metale 
i tworzywa sztuczne”,

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zwane „Szkło”,

d) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
zwane „Papier”,

e) odpady niebezpieczne,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) 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,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) pozostałe po segregacji odpady, zwane „Zmieszane”;

3) określa się następujący sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a) w pojemniku na „Bio” oraz uzupełniająco w worku koloru brązowego w przypadku zapełnienia 
pojemnika na „Bio” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić bioodpady stanowiące odpady 
komunalne, takie jak:

- odpady z ogrodów i parków, takie jak trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów 
itp., a także rośliny domowe, takie jak kwiaty cięte, doniczkowe itp.,

- odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, 
jednostek handlu detalicznego, takie jak pozostałości potraw i produktów, resztki warzyw i owoców itp.,

b) w pojemniku na „Metale i tworzywa sztuczne” oraz uzupełniająco w worku koloru żółtego w przypadku 
zapełnienia pojemnika na „Metale i tworzywa sztuczne” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić:

- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, takie jak opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej 
i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, czysty styropian opakowaniowy itp.,

- metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, takie jak puszki po konserwach, puszki aluminiowe po 
napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, 
garnki, narzędzia, drobny złom itp.,

c) w pojemniku na „Szkło” oraz uzupełniająco w worku koloru zielonego w przypadku zapełnienia 
pojemnika na „Szkło” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła, takie jak butelki, słoiki itp.,



d) w pojemniku na „Papier” w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
zabudowanych budynkiem wielolokalowym i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne oraz w worku koloru niebieskiego, oznaczonym napisem „Papier” 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, takie jak gazety, zeszyty, książki, pudełka 
z kartonu itp.,

e) ze strumienia odpadów komunalnych, poza odpadami wymienionymi w lit. a-d, należy wydzielić 
następujące rodzaje odpadów:

- odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć takie odpady jak świetlówki, rtęciówki, paliwa, oleje 
silnikowe i hydrauliczne, smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne itp.,

- przeterminowane leki i chemikalia, do których należy zaliczyć takie odpady jak detergenty, kwasy, alkalia, 
środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach,

- 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, do którego należy zaliczyć sprzęt AGD, sprzęt 
teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, 
urządzenia pomiarowe itp.,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, tzn. niemieszczące się na danej nieruchomości, ze względu na 
swoje rozmiary i masę, w pojemnikach o pojemności do 1100 l, do których należy zaliczyć takie odpady jak 
stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów 
itp.,

- zużyte opony,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których 
należy zaliczyć takie odpady jak okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały 
budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.,

f) w pojemniku na odpady „Zmieszane” oraz uzupełniająco w worku koloru czarnego w przypadku 
zapełnienia pojemnika na odpady „Zmieszane” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić 
pozostałe odpady niewymienione w lit. a-e, takie jak zużyte pieluchy i inne materiały higieniczne, odpady 
pochodzenia zwierzęcego typu ości i kości, popiół itp.;

4) odpady wymienione w lit. e tiret 1-4 należy gromadzić w worku koloru czerwonego oznaczonym czytelnym 
napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

§ 3. Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) wszelkie zanieczyszczenia należy uprzątać z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie nieruchomości 
służących do użytku publicznego w czystości i porządku;

2) uprzątanie może się odbywać w sposób ręczny lub mechanicznie;

3) należy niezwłocznie usuwać sople i nawisy śniegu, stwarzające zagrożenie dla przechodniów, budynków 
i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza 
myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się ono 
w miejscu o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, a powstałe nieczystości odprowadzane są do 
kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dopuszczalna pod warunkiem, że 
odbywa się ona w miejscu o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, nie spowoduje skażenia ziemi i wód 
gruntowych oraz nie narusza się przepisów odrębnych.



§ 5. 1. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów, na których prowadzona jest działalność, taka jak 
w szczególności handlowa, gastronomiczna, usługowa itp., zlokalizowanych poza budynkami, winno się 
odbywać codziennie, niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu, do pojemników na odpady, 
które zadeklarował właściciel nieruchomości, na której prowadzi się tę działalność, w ramach złożonej 
deklaracji.

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
nieobjętych odbiorem odpadów przez Gminę, usuwanie odpadów z terenów, o których mowa w ust. 1, winno 
się odbywać codziennie, niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu, do pojemników na odpady, 
którymi dysponuje właściciel nieruchomości lub które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę wpisanego do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w Gminie, w ramach zawartej z nim umowy na odbiór i transport odpadów.

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
gdzie prowadzona jest działalność spożywcza, gastronomiczna, a także odbywa się handel detaliczny 
produktami spożywczymi, właściciele nieruchomości obowiązani są zapewnić, własnym staraniem i na swój 
koszt, kosze na odpady komunalne wytwarzane przez konsumentów/klientów tych miejsc, powstające 
w wyniku korzystania z oferowanej przez nie sprzedaży towarów i usług. Wymaga się, aby kosze znajdowały 
się na terenie tych nieruchomości lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (po uzgodnieniu z właścicielem 
sąsiedniej nieruchomości), w liczbie i pojemnościach zapewniających stałe utrzymanie tych nieruchomości 
oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, bezpośrednio z nimi sąsiadujących, w czystości 
i porządku. Ponadto opróżnianie tych koszy winno się odbywać przez właścicieli nieruchomości codziennie lub 
w przypadku ich przepełnienia, niezwłocznie, do pojemników na odpady, które zadeklarował właściciel 
nieruchomości, na której prowadzi się tę działalność, w ramach złożonej deklaracji.

Rozdział III.
Wymagania w zakresie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

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

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy stosować należy następujące rodzaje pojemników i worków:

1) pojemniki z tworzywa sztucznego;

2) pojemniki metalowe;

3) kosze siatkowe;

4) pojemniki podziemne lub półpodziemne;

5) kosze uliczne;

6) worki wykonane z tkaniny polipropylenowej lub z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości 
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4:

1) powinny posiadać pojemność od 110 l do 10 000 l;

2) powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym, hakowym lub 
bramowym mechanizmem załadowczym pojazdów do odbioru odpadów lub pojazdem wyposażonym w HDS;

3) powinny spełniać wymagania obowiązujących norm dla określonego rodzaju pojemników;

4) o pojemnościach od 110 l do 1100 l powinny być wyposażone w systemy kołowe.

3. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania pięciu podstawowych grup odpadów komunalnych, 
o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a-d i lit. f, powinny być trwale oznakowane następującymi napisami:

1) pojemnik na „Bio” czytelnym napisem „BIO” na brązowym tle;

2) pojemnik na „Metale i tworzywa sztuczne” czytelnym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 
na żółtym tle;

3) pojemnik na „Szkło” czytelnym napisem „SZKŁO” na zielonym tle;

4) pojemnik na „Papier” czytelnym napisem „PAPIER” na niebieskim tle;



5) pojemnik na odpady „Zmieszane” czytelnym napisem „ZMIESZANE” na czarnym tle.

4. Oznaczeń pojemników, o których mowa w ust. 3, należy dokonać za pomocą naklejek odpornych na 
czynniki atmosferyczne lub w inny sposób zapewniający trwałość i czytelność tych oznaczeń, np. poprzez 
grawerowanie.

5. Wymaga się, aby treść napisów, o których mowa w ust. 3, pisana była wielkimi literami w sposób 
kontrastowy w stosunku do tła.

§ 7. 1. Określa się następujące minimalne pojemności pojemników:

1) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej – dla wszystkich grup selektywnej zbiórki – 120 litrów, 
z zastrzeżeniem ust. 2;

2) dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – dla wszystkich grup 
selektywnej zbiórki – 120 litrów, zastrzeżeniem ust. 2;

3) dla właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe, a także dla cmentarzy i targowiska 
miejskiego – dla wszystkich grup selektywnej zbiórki – 1100 litrów;

4) dla właścicieli nieruchomości, na terenie których organizowane są imprezy publiczne – 120 litrów na każde 
40 osób uczestniczących w imprezie;

5) dla właścicieli nieruchomości na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych – kosze uliczne do 50 litrów;

6) dla właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, niewymienionych w pkt. 1-5 – dla 
wszystkich grup selektywnej zbiórki – 120 litrów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się, aby minimalna pojemność pojemników, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 6, w przypadku 
zbiórki „Szkła” wynosiła 110 litrów.

3. Określa się, że minimalna pojemność worków na „Bio”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Szkło”, 
„Papier” i „Zmieszane”, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej, wynosi 60 litrów.

4. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zwalnia 
się właścicieli takich nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady.

5. Liczba pojemników i ich pojemność powinna zapewnić gromadzenie odpadów komunalnych przez okres 
pomiędzy kolejnymi wywozami, nie dopuszczając do ich przepełniania.

6. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej, w przypadku zapełnienia pojemników na „Bio”, „Metale i tworzywa 
sztuczne”, „Szkło” i „Zmieszane”, dopuszcza się:

1) gromadzenie odpadów do worków, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a-c i lit. f;

2) przekazanie odpadów selektywnie zebranych do PSZOK.

7. W celu określenia potrzeb w zakresie minimalnej pojemności pojemników należy stosować następujące 
wskazania:

1) pojemniki przeznaczone na odpady „Zmieszane”, opróżniane raz na tydzień, powinny mieć łączną 
pojemność odpowiadającą co najmniej:

a) 15 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

b) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek 
oświatowych,

c) 10 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego,

d) 3 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego,

e) 5 litrom na każdego pracownika dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

f) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji,



g) 15 litrom na każdy ogród działkowy dla rodzinnych ogrodów działkowych;

2) pojemniki przeznaczone na „Metale i tworzywa sztuczne”, „Szkło” oraz „Papier”, opróżniane raz na tydzień, 
powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

a) 15 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

b) 0,5 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

c) 7,5 litra na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego,

d) 2,5 litra na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego,

e) 4 litrom na każdego pracownika dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

f) 5 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości podobnej 
funkcji,

g) 4 litrom na każdy ogród działkowy dla rodzinnych ogrodów działkowych;

3) pojemniki przeznaczone na „Bio”, opróżniane raz na tydzień, powinny mieć łączną pojemność 
odpowiadającą co najmniej:

a) 15 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

b) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek 
oświatowych,

c) 5 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego,

d) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego,

e) 1 litrowi na każdego pracownika dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,

f) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji,

g) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych.

8. W celu określenia potrzeb w zakresie minimalnej pojemności pojemników opróżnianych 
z częstotliwością mniejszą lub większą niż raz na tydzień należy stosować wskazania proporcjonalnie do  
pojemności wymienionych w ust. 7.

9. Każda nieruchomość objęta jest obowiązkiem wyposażenia w pojemniki lub worki służące do 
selektywnego zbierania odpadów z pięciu podstawowych grup odpadów komunalnych, tj. „Bio”, „Metale 
i tworzywa sztuczne”, „Szkło”, „Papier” oraz „Zmieszane”, z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 8. 1. Określa się następujące warunki rozmieszczania pojemników i worków:

1) pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu 
wyodrębnionym, umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola śmietnikowa), dostępnym dla 
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, 
zwanego dalej Przedsiębiorcą, od strony drogi dojazdowej dla samochodów wywożących odpady, bez 
konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości;

2) w przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie 
własnej nieruchomości ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących 
przepisach, właściciel tej nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie 
innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej;

3) w przypadku braku wyznaczenia miejsca, o którym mowa w pkt. 1, pojemniki oraz worki należy wystawiać 
najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru odpadów określonym w harmonogramie wywozu odpadów, 
na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym 
z Przedsiębiorcą) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady;

4) po odbiorze odpadów pojemniki należy niezwłocznie umieścić na terenie nieruchomości, do której 
przynależą lub na terenie innej nieruchomości, na której zapewniono usytuowanie pojemników w przypadku, 
gdy nie ma możliwości wyznaczenia odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej 
nieruchomości.



2. Rozmieszczenie pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych winno zapewnić właściwe utrzymanie czystości i porządku na tych nieruchomościach.

§ 9. 1. Określa się następujące warunki utrzymania pojemników:

1) pojemniki winny być utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
w szczególności nie powinny powodować uciążliwości odorowych;

2) pojemniki winny być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, nie powinny być uszkodzone, a w 
szczególności pozbawione pokrywy;

3) pojemniki wyposażone w pokrywę powinny być zamykane przez ich użytkowników w celu zabezpieczenia 
przed działaniem niepożądanych czynników zewnętrznych;

4) gromadzenie odpadów w pojemnikach nie powinno powodować ich przeciążania, a także powinno się 
odbywać w taki sposób, aby możliwe było swobodne opróżnienie pojemników ze zgromadzonych w nich 
odpadów podczas ich odbioru przez Przedsiębiorcę.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym 
stanie sanitarnym i porządkowym poprzez wykonywanie na bieżąco, nie rzadziej niż dwa razy w roku, 
zabiegów ich czyszczenia, dezynsekcji i dezynfekcji. Wymagania te dotyczą także miejsc gromadzenia 
odpadów, w szczególności pergoli śmietnikowych.

Rozdział IV.
Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych

§ 10. 1. Minimalną częstotliwość odbioru następujących odpadów komunalnych:

1) „Bio”, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a;

2) „Metali i tworzyw sztucznych”, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b;

3) „ Szkła”, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c;

4) „Papieru”, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d;

5) „Zmieszanych”, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. m;

6) niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytych opon, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. e-k, z terenu nieruchomości przez 
Przedsiębiorcę, określa poniższa tabela:

Rodzaj nieruchomości Rodzaj odpadów komunalnych
Minimalna częstotliwość odbioru 

odpadów komunalnych z 
nieruchomości

Zmieszane raz na 2 tygodnie
Bio - sezon letni (IV-X) raz na 2 tygodnie

Bio - sezon zimowy (XI-III) raz na 4 tygodnie
Metale i tworzywa sztuczne raz na 3 tygodnie

Szkło raz na 6 tygodni

1. Nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w 
budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych i zabudowie 
zagrodowej oraz nieruchomości, na 

których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne

Papier raz na 9 tygodni

Zmieszane raz na tydzień
Bio - sezon letni (IV-X) raz na tydzień

Bio - sezon zimowy (XI-III) raz na 2 tygodnie
Metale i tworzywa sztuczne raz na 2 tygodnie

Szkło raz na 4 tygodnie

2. Nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, 
zabudowane budynkiem 

wielolokalowym
Papier raz na 5 tygodni

3. Wszystkie nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy

odpady niebezpieczne, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony

2 razy w roku

2. Określa się następujące sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych:



1) odpady selektywnie zebrane w sposób, o którym mowa w § 2 pkt 3, można indywidualnie przekazywać do 
PSZOK; warunki i rodzaje przyjmowanych odpadów określa regulamin PSZOK, ustalony w drodze 
zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański; adres PSZOK znajdować się będzie na stronie internetowej 
Gminy;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można indywidualnie przekazywać do PSZOK oraz do 
wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; adresy tych 
punktów oraz warunki i rodzaje przyjmowanych odpadów znajdować się będą na stronie internetowej Gminy.

3. Opróżnianie pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, tj. na drogach, 
chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach itp., winno się odbywać 
z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie dopuszczając do ich przepełniania.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, a także większe ilości bioodpadów pochodzących z pielęgnacji 
ogrodów oraz terenów zielonych:

1) należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady;

2) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, można indywidualnie przekazywać do 
PSZOK.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

1) należy wystawiać najwcześniej na 1 dzień przed terminem ich odbioru, określonym w harmonogramie 
wywozu odpadów;

2) należy:

a) na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zabudową zagrodową wystawiać 
przed posesję,

b) na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi umieszczać przy wiacie śmietnikowej lub 
w przypadku jej braku na lub tuż przy utwardzonym placu, na którym usytuowano pojemniki na odpady, 
w sposób nieutrudniający przejścia i przejazdu;

3) w przypadku ustawienia kontenerów przeznaczonych na tego typu odpady należy umieszczać w tych 
kontenerach;

4) pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, można indywidualnie przekazywać do 
PSZOK.

6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
które nie zostały objęte odbiorem odpadów przez Gminę, obowiązani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych w sposób określony w niniejszym regulaminie, przy czym odbiór odpadów następuje na 
podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie.

Rozdział V.
Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

§ 11. Określa się następujące wymagania w zakresie częstotliwości i sposobów pozbywania się nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz nieposiadający 
przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, które nie zostały objęte odbiorem przez 
Gminę, winno się odbywać na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3) właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany 
w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji 
osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji;

4) nie dopuszcza się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości 
i osoby nieposiadające stosownych uprawnień.



Rozdział VI.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Określa się następujące wymagania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów, zmniejszające ich 
objętość oraz racjonalizujące proces segregacji:

1) przed umieszczeniem odpadów w pojemniku lub worku na odpady surowcowe należy:

a) opróżniać opakowania z ich zawartości (produktu),

b) redukować ich objętość poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz 
tekturowych;

2) w celu redukcji objętości odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z pielęgnacji ogrodów oraz 
terenów zielonych, takich jak trawa, chwasty, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., przed 
umieszczeniem ich w pojemniku lub worku winny być one rozdrobnione.

Rozdział VII.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 13. 1. Określa się następujące obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku:

1) na terenach ogólnodostępnych należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;

2) osoba utrzymująca zwierzę domowe obowiązana jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia 
spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku; obowiązek ten nie dotyczy 
osób niepełnosprawnych z psem asystującym;

3) nieczystości, o których mowa w pkt. 2 należy zbierać do szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi 
toreb oraz umieszczać w wystawionych w miejscach publicznych, specjalnie przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach, a w przypadku ich braku w pojemnikach na odpady „Zmieszane”;

4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy 
uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu.

2. Zwolnienie ze smyczy psa, za wyjątkiem psa rasy uznawanej za agresywną oraz psa będącego wynikiem 
krzyżowania tej rasy, jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy psów:

1) u których występują przeciwwskazania:

a) anatomiczne,

b) zdrowotne;

2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także psów 
używanych do dogoterapii;

3) do 12 miesiąca życia.

4. Przeciwwskazania, o których  mowa w ust. 3 pkt 1, muszą być  stwierdzone  przez  lekarza  weterynarii 
w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

1) datę wydania zaświadczenia;

2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;

3) oznaczenie właściciela;

4) oznaczenie psa;

5) powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3;

6) informację, na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

Rozdział VIII.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 



rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach

§ 14. 1. Określa się następujące wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) zwierzęta należy utrzymywać w budynkach gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, 
spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób 
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie;

3) wszelkie uciążliwości utrzymywania zwierząt gospodarskich dla środowiska, w tym emisje będące jego 
skutkiem, winny zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której są utrzymywane zwierzęta.

2. Ustanawia się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomościach, na których 
znajduje się zabudowa użyteczności publicznej.

Rozdział IX.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane oraz infrastruktura kanalizacyjna 
na całym obszarze Gminy.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w razie wystąpienia takiej konieczności 
każdorazowo w przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni na terenie nieruchomości 
i infrastruktury kanalizacyjnej.

3. Ustala się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji co najmniej raz na 3 lata w terminie od 2 do 
30 listopada.

Rozdział X.
Postanowienia końcowe

§ 16. Szczegółowy sposób i zakres 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 określony zostanie w odrębnej uchwale 
Rady Miasta Starogard Gdański.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 18. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXIX/264/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. 
poz. 3072);

2) uchwała Nr XLV/442/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 3658);

3) uchwała Nr LVI/611/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3921).



§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański

Anna Benert




