
 

Załącznik 

do Uchwały Nr XXX/244/12 

Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY TRZEBIATÓW 

 
 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zwany dalej "Regulaminem", 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

a/ chodniku - rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli wydzieloną część drogi publicznej służącą 

do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 

 

b/ drodze publicznej - rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w zw. z art. 4 

pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, 

ze zm.); 

 

c/ nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.); 

 

d/ odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 

3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.); 

czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

 

e/ odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji 

w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 

185, poz. 1243 ze zm.), czyli odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu 

przy udziale mikroorganizmów; 

 

f/ odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 

8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.) a 



więc stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni 

oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów; 

 

g/ opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe 

w rozumieniu art. 2 pkt. 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm) a więc opakowania wykonane co najmniej z dwóch 

różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu 

prostych metod mechanicznych; 

 

h/ przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne - rozumie się przez to: 

 

- przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie zawartej 

umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 

burmistrzem lub; 

 

- gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zawartej z właścicielem nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

 

i/ regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych rozumie się przez to zakład 

zagospodarowania odpadów spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy o 

odpadach Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.); 

 

j/ ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.); 

 

k/ ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się przez to ustawę z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391); 

 

l/ właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także art. 2 ust. 3 

tejże ustawy, czyli także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami 

wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli 

nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst, jedn.: Dz. U. z 2000 r. 

Nr 80, poz. 903) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

 

m/ zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę na którą składają się budynki 

jednorodzinne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), czyli budynki mieszkalne jednorodzinne bądź zespoły takich 



budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami 

garażowymi i gospodarczymi; 

 

n/ zarządcy dróg - rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 2007 Nr 19, poz. 115 ze zm.); 

 

o/ zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez zbiornik bezodpływowy w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli instalacje i 

urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. 

 

Rozdział 2 
 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
 

§ 2 
 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do: 

 

1/ utrzymania pojemników w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, 

poprzez ich bieżące czyszczenie oraz dezynfekcje i dezynsekcje; 

 

2/ utrzymania pojemników w dobrym stanie technicznym, niedopuszczalne jest gromadzenia 

odpadów komunalnych w pojemnikach uszkodzonych lub pozbawionych niezbędnych 

elementów, np. klapy, 

  

3/ ustawienia pojemników na twardej powierzchni, w miejscu nie stwarzającym utrudnienia 

dla ruchu pieszego i kołowego oraz łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego 

odpady. 

 

§ 3 
 

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się, jeżeli spełnione będą 

następujące warunki: 

 

1/ zużyta do mycia woda odprowadzana będzie bezpośrednio do zbiorników 

bezodpływowych lub do studzienek kanalizacyjnych - po uzyskaniu zgody przedsiębiorstwa 

wodociągowo- kanalizacyjnego, 

 

2/ mycie nie może utrudniać ruchu kołowego i pieszego. 

 

2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych: 

 

1/ w odległości mniejszej niż 50 m od rzek, jezior, morza, kanałów i innych zbiorników 

wodnych, 

 

2/ na terenie stref ochrony sanitarnej ujęć wody pitnej. 

 



§ 4 
 

Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych poza warsztatami może odbywać się: 

 

1/ w miejscu garażowania, 

 

2/ jeżeli naprawa nie utrudnia ruchu kołowego i pieszego. 

 

§ 5 
 

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez: 

 

1/ usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony 

jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów; 

 

2/ podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika; 

 

3/ zadania wymienione w pkt. 1 i 2 powinny być realizowane niezwłocznie po ustaniu 

opadów. 

 

§ 6 
 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 

 

1/ papier i tektura, 

2/ szkło, 

3/ metale, 

4/ tworzywa sztuczne, 

5/ opakowania wielomateriałowe, 

6/ odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

7/ przeterminowane leki i chemikalia, 

8/ zużyte baterie i akumulatory, 

9/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10/ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11/ odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12/ zużyte opony, 

13/ odpady zielone. 

 

2. Odpady określone w ust. 1 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie, z wyjątkiem frakcji 

takich jak: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 

które są zbierane i odbierane łącznie. 

 

3. Spośród odpadów określonych w ust. 1: 



1/ wszystkie są zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 

2/ odbierane są u źródła: 

 

a/ papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

b/ szkło, 

 

3/ zbierane są podczas zbiórki objazdowej: 

a/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

b/ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

c/ opony. 

 

Rozdział 3 
 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki 

rozmieszczania tych pojemników 
 

§ 7 
 

1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych: 

 

1/ pojemniki o pojemności 110 l, 

2/ pojemniki o pojemności 120 l, 

3/ pojemniki o pojemności 220 l, 

4/ pojemniki o pojemności 240 l, 

5/ pojemniki o pojemności 1100 l, 

6/ pojemniki (kontenery) o pojemności od 2 do 10 m3, 

7/ pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do 

każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120, 210, 1100, 

1500 l, i inne znormalizowane, 

8/ kosze uliczne o pojemności od 20 do 80 l, 

9/ oznakowane półprzeźroczyste worki z folii LDPE. 

 

§ 8 
 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, przy czym: 

 

1/ w odniesieniu do budynków mieszkalnych: 

 

a/ w zabudowie jednorodzinnej: o minimalnej pojemności 110 l, przy czym na 

jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 40 l pojemności pojemnika, 

 

b/ w zabudowie wielorodzinnej: o minimalnej pojemności 1100 l na każde 10 

mieszkań, przy czym na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej: 



 

-30 l pojemności pojemnika w przypadku nieruchomości, w których występuje 

powyżej 10 lokali,  

 

-40 l pojemności pojemnika w przypadku nieruchomości, w których występuje 

do 10 lokali, 

 

2/ w odniesieniu do szkół wszelkiego typu i budynków użyteczności publicznej na każdego 

ucznia, studenta i pracownika musi przypadać co najmniej 1 l pojemności pojemnika; 

 

3/ w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać co 

najmniej 1 l pojemności pojemnika; 

 

4/ w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi 

przypadać co najmniej 40 l pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 110 l. 

 

5/ w odniesieniu do lokali gastronomicznych używających naczyń jednorazowych na jedno 

miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 7 l pojemności pojemnika, przy czym na 

jeden lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l; 

 

6/ w odniesieniu do lokali gastronomicznych nie używających naczyń jednorazowych na 

jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 5 l pojemności pojemnika, przy 

czym na jeden lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l; 

 

7/ w odniesieniu do tymczasowych punktów usługowo-handlowych na jeden punkt musi 

przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l; 

 

8/ w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy 

pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 8 l 

pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

110 l; 

 

9/ w odniesieniu do internatów, koszar, na jedno miejsce noclegowe musi przypadać co 

najmniej 20 l pojemności pojemnika; 

 

10/ w odniesieniu do szpitali, na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 20 l pojemności 

pojemnika; 

 

11/ w odniesieniu do sanatoriów, hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, pokoi 

gościnnych, wynajmowanych kwater, pól namiotowych, na jedno miejsce noclegowe musi 

przypadać co najmniej: 

 

a) w terminie od 1 maja do 15 września: 10 l pojemności pojemnika, 

b) w terminie od 16 września do 30 kwietnia: 3 l pojemności pojemnika, 

 



12/ w odniesieniu do ogrodów działkowych musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 1100 l, przy czym na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października: 

  

- w miejscowości Mrzeżyno – 20 l pojemności pojemnika,  

- w pozostałych miejscowościach – 10 l pojemności pojemnika, 

 

2. Odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach do tego 

celu przeznaczonych. 

 

3. Pojemniki i worki na odpady komunalne selektywnie zbierane powinny być odpowiednio 

oznakowane. Przy oznaczeniu bierze się pod uwagę rodzaj odpadów komunalnych 

selektywnie w nich gromadzonych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w pojemniki lub 

worki następującego koloru: 

 

1/ dla szkła - kolor niebieski, 

2/ dla tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych i papieru - kolor 

żółty, 

przy czym, niezależnie od swojej barwy, worek powinien być częściowo przezroczysty, aby 

możliwa była kontrola jego zawartości, bez konieczności jego otwierania czy rozrywania. 

 
§ 9 

 

1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne 

(chodniki), przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich 

właścicieli w kosze uliczne o pojemności od 20 l do 80 l. 

 

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi nie może przekraczać: 

 

1/ 100 m w obrębie Starego Miasta w Trzebiatowie oraz w Mrzeżynie, 

2/ 150 m na pozostałym terenie zabudowanym Trzebiatowa, 

3/ 300 m na pozostałym terenie zabudowanym. 

 

 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszy 

ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

§ 10 
 

Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględniania 

przepisów szczegółowych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane. Dopuszcza się możliwość korzystania z jednego pojemnika przez 

większą ilość właścicieli nieruchomości, przy czym wymagania regulaminu w zakresie 

minimalnej pojemności pojemników w takim wypadku muszą być spełnione łącznie. 



 
Rozdział 4 

 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

 
§ 11 

 

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

terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i 

porządku na terenie nieruchomości. 

 

2. Odpady komunalne, które nie są odbierane "u źródła" - bezpośrednio z nieruchomości, 

właściciele nieruchomości zobowiązani są samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 12 
 

1. Odbiór odpadów komunalnych następuje przy uwzględnieniu następujących minimalnych 

częstotliwości: 

 

1/ w zabudowie jednorodzinnej: 

 

a/ selektywnie zebrane szkło odbierane będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

 

b/ selektywnie zebrane: papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, 

metale odbierane będą nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

 

c/ odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na 2 

tygodnie. 

 

2/ w zabudowie wielorodzinnej: 

 

a/ selektywnie zebrane szkło odbierane będzie nie rzadziej niż: 

 

- raz na 2 tygodnie w przypadku nieruchomości, w których występuje  

  powyżej 10 lokali, 

- raz na miesiąc w przypadku nieruchomości, w których występuje do 10 lokali, 

 

b/ selektywnie zebrane: papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, 

metale odbierane będą nie rzadziej niż: 

 

- raz na tydzień w przypadku nieruchomości, w których występuje  

  powyżej 10 lokali, 

- raz na 2 tygodnie w przypadku nieruchomości, w których występuje  

  do 10 lokali, 



 

c/ odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż: 

 

- 2 razy na tydzień w przypadku nieruchomości, w których występuje  

  powyżej 10 lokali, 

- raz na tydzień w przypadku nieruchomości, w których występuje do 10 lokali. 

 

 

2. Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nastąpi z uwzględnieniem minimalnych 

częstotliwości: 

 

1/ w odniesieniu do szkół wszelkiego typu i budynków użyteczności publicznej – nie rzadziej 

niż raz na tydzień, 

 

2/ w odniesieniu do żłobków i przedszkoli – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

 

3/ w odniesieniu do lokali handlowych – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

 

4/ w odniesieniu do lokali gastronomicznych – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w okresie od 

16 września do 30 kwietnia i 3 razy w tygodniu w okresie od 1 maja do 15 września, 

 

5/ w odniesieniu do tymczasowych punktów usługowo-handlowych – nie rzadziej niż 2 razy 

w tygodniu w okresie od 16 września do 30 kwietnia i 3 razy w tygodniu w okresie od 1 maja 

do 15 września, 

 

6/ w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy 

pomieszczeń biurowych i socjalnych) – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

 

7/ w odniesieniu do sanatoriów, hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, pokoi 

gościnnych, wynajmowanych kwater, pól namiotowych – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w 

okresie od 1 maja do 15 września oraz raz w tygodniu w okresie od 16 września do 30 

kwietnia, 

 

8/ w odniesieniu do szpitali, koszar, internatów – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

 

9/ w odniesieniu do ogrodów działkowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 

kwietnia do 31 października. 

 

§ 13 
 

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

powinny być usuwane regularnie i w miarę potrzeb nie dopuszczając do przepełnienia się 

urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz oraz gwarantując zachowanie czystości i 

porządku na nieruchomości, na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy 

właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą. 

 



§ 14 
 

Właściciele nieruchomości, na terenie których organizowane są imprezy plenerowe lub 

zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości 

pojemników do zbierania odpadów oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu 

niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 24 godzin 

od zakończenia imprezy (zgromadzenia). 

 

§ 15 
 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić 

pojemniki w celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych: 

 

1/ w przypadku zabudowy wielorodzinnej – przy pergolach śmietnikowych lub w 

wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór, 

 

2/ w przypadku zabudowy jednorodzinnej – przy drodze dojazdowej do nieruchomości lub 

przed wejściem na teren nieruchomości. 

 

§ 16 
 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielania z odpadów komunalnych: 

 

1/ odpadów zielonych, 

2/ przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3/ zużytych baterii i akumulatorów, 

4/ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5/ mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6/ odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7/ zużytych opon, 

8/ innych odpadów niebezpiecznych oraz zbierania i pozbywania się ich zgodnie z zasadami 

określonymi w § 17 - 25 Regulaminu. 

 

§ 17 
 

1. Odpady zielone powstające w gospodarstwach domowych w wyniku utrzymania terenów 

zieleni właściciel nieruchomości może dostarczyć do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

Trzebiatów Sp. z o.o. Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów. 

 

2. Odpady zielone oraz odpady ulęgające biodegradacji powstające w gospodarstwach 

domowych, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji właściciel nieruchomości 

może zagospodarować na własne potrzeby w przystosowanych do tego celu 

kompostownikach. 

 

§ 18 
 



1. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

powstające w gospodarstwach domowych odbierane są 2 razy do roku przez przedsiębiorcę 

odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w terminach określonych 

przez Burmistrza Trzebiatowa. Właściciele nieruchomości w terminach tych mogą przekazać 

te odpady do odbioru, bez umieszczania ich w pojemnikach, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

 

1/ w przypadku zabudowy wielorodzinnej - przy pergolach śmietnikowych lub w 

wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór, 

 

2/ w przypadku zabudowy jednorodzinnej - przy drodze dojazdowej do 

nieruchomości lub przed wejściem na teren nieruchomości. 

 

2. Właściciel nieruchomości może dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe 

powstające w gospodarstwach domowych do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub zamówić ich odbiór z miejsca przez niego wskazanego. 

 

§ 19 
 

Przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy 

umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zlokalizowanych w aptekach i 

placówkach zdrowia lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

§ 20 
 

Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy umieszczać 

wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) lub przekazać bezpośrednio do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 21 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy 

umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) 

lub przekazać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 22 
 

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych właściciel 

nieruchomości może dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy 

umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlecenie 

właściciela nieruchomości dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. 

 



§ 23 
 

1. Zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych odbierane są dwa razy w roku w 

punktach do tego wyznaczonych, w terminie określonym przez Burmistrza Trzebiatowa. 

 

2. Właściciel nieruchomości może dostarczyć zużyte opony powstające w gospodarstwach 

domowych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zamówić ich 

odbiór z miejsca przez niego wskazanego. 

 

§ 24 
 

Inne odpady komunalne odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

Rozdział 5 
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie 
 

§ 25 
 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków 

ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by 

zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zbierania odchodów tych 

zwierząt z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 26 
 

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Starego Miasta w 

Trzebiatowie. 

 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do: 

 

1/ zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a 

także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, 

 

2/ gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli 

zwierząt gospodarskich. 

 

Rozdział 6 
 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 
 

§ 27 
 



W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości 

zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową deratyzację. 

 

§ 28 
 

Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane, dla których wyznacza się 

termin jej przeprowadzenia na 90 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających 

zagrożenie sanitarne. 


