
UCHWAŁA NR XXV/385/2020 
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA 

z dnia 28 października 2020r. 
 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo. 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) uchwala 
się, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo. 
 

§ 2 
Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi  
w ustawach: 
1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., 
2. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., 
3. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r., 
4. o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009r., 
5. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r., 
6. o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. 
 

Rozdział 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 
§ 3 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez: 
1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki opisane w niniejszym regulaminie  

w Rozdziale 4, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  

2. zbieranie w sposób selektywny i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz 
harmonogramem ustalanym przez gminę, 

3. przekazywanie innych odpadów niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, 
chemiczne, metalowe i inne) podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru  i postępowania  
z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach, 

4. utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowych, miejsc przeznaczonych do zbierania 
odpadów oraz ich najbliższego otoczenia, 

5. uprzątanie nieruchomości po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  
z powierzchni chodników od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy 
złożyć na skraju chodnika, tak aby mogły je sprzątnąć służby utrzymujące czystość jezdni 
(przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów). 

 
 
 
 
 



§ 4 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie  

w miejscach dozwolonych:  
a) na terenie utwardzonym, nie służącym do użytku publicznego pod warunkiem,  

że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji deszczowej po uprzednim  
ich przejściu przez separator i piaskownik lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych, w sposób umożliwiający ich odbieranie. Ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej, zbiorników wodnych lub  
do ziemi, 

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 
przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

2. Prace związane z naprawą pojazdów, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców lub 

które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności: wymiana oleju, 

płynów chłodniczych i hamulcowych, naprawy lakiernicze itp. mogą być prowadzone 

wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 
 

§ 5 
Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, 
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązani są do: 
1. bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu 

działalności w danym dniu, 
2. skutecznego zapobiegania zanieczyszczenia terenów przyległych, odpadami powstającymi  

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

§ 6 
Na terenie Gminy Władysławowo, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości  
i porządku, zabrania się:  
1. gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego 

popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych 
leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzące z działalności 
gospodarczej, 

2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, punktów 
gastronomicznych, handlowych i usługowych oraz z innych nieruchomości, do koszy 
ulicznych oraz pojemników innych właścicieli nieruchomości, 

3. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska, w celu usunięcia śniegu  
i lodu, 

4. samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości. 
 

§ 7 
Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, od których odpady komunalne są odbierane na mocy 
umowy zawartej między gminą a przedsiębiorcą, do umożliwienia kontroli pracownikom 
Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej, w zakresie 
sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie swojej posesji (m. in. sposobu 
prowadzenia segregacji odpadów komunalnych). 
 

Rozdział 3 
Zasady dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 
§ 8 

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem  
w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, należy poddać segregacji  
na następujące rodzaje odpadów komunalnych: 
 
a) zmieszane, 
b) szkło, 
c) papier,  



d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 
e) bioodpady, 
f) popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych, 
g) zużyte baterie i akumulatory,  
h) przeterminowane leki i chemikalia,  
i) odpady tekstylne i odzież,  
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
l) odpady niebezpieczne,  
m) zużyte opony,  
n) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
o) styropian opakowaniowy, 
p) 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. 

2. Zmieszane odpady komunalne powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych pojemnikach, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. b we wszystkich rodzajach 
zabudowy. 

3. Szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady 
powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych. 

4. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujący odpady w kompostownikach 
przydomowych. 

5. W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 
b-e  powinno się odbywać w pojemnikach do tego celu przeznaczonych. 

6. Właściciele nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie 
węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych mają obowiązek zbierania 
popiołu i żużlu w osobnych pojemnikach o pojemności do 240 l. 

7. Selektywnie zbierane odpady, takie jak: papier, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale oraz bioodpady, w ilości powyżej 1 m3 na odbiór, należy zbierać  
w pojemnikach o pojemności do 1100 l. 

8. Selektywnie zbierane szkło w ilości powyżej 1 m3 na odbiór, należy zbierać w pojemnikach  
o pojemności do 240 l. 

9. Do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki, o których 
mowa w § 11 ust. 1 lit. b i c, w następujących ujednoliconych kolorach: 
a) zmieszane – w kolorze czarnym, oznaczone napisem „ZMIESZANE”, 
b) szkło – w kolorze zielonym, oznaczone napisem „SZKŁO”, 
c) papier – w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „PAPIER”, 
d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – w kolorze żółtym, 

oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 
e) bioodpady – w kolorze brązowym, oznaczone napisem „BIO”, 
f) popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych – w kolorze szarym, oznaczonym 

napisem „POPIÓŁ”. 
 

§ 9 

1. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać  
je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Władysławowo 
lub do PSZOK Gminy Władysławowo.  

2. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych  
i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych  
i handlowych na terenie Gminy Władysławowo, w siedzibie Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie lub do PSZOK Gminy Władysławowo. 
 
 
 



3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy 
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i zgromadzić w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Gminę Władysławowo lub przekazać je do PSZOK Gminy 
Władysławowo. 

4. Odpady o których mowa w § 8 ust. 1 pkt i oraz pkt l-p, powstające na nieruchomościach 
należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do PSZOK Gminy 
Władysławowo. 

 
§ 10 

Opróżnione i oczyszczone opakowania i butelki należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, 
trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika lub worka, tak by zachowały zmniejszoną 
objętość. 
 

§ 11 
1. Jeżeli na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostuje się bioodpady, kompostowanie powinno być prowadzone w przystosowanym 
do tego urządzeniu, zwanym dalej „kompostownikiem”, zapewniającym odpowiedni  
i równomierny dostęp powietrza do kompostowanych odpadów, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
tego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Lokalizacja przydomowego kompostownika na nieruchomości powinna być zgodna  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów 
wytwarzanych na terenie danej nieruchomości. 

4. Kompostowaniu poddaje się bioodpady pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem takich 
bioodpadów, których skład lub pochodzenie mogą powodować zanieczyszczenie kompostu, 
uciążliwości zapachowe lub spowolnienie procesu kompostowania, takich jak odpady 
pochodzenia zwierzęcego, odchody zwierzęce, impregnowane lub malowane drewno.  

 
 

Rozdział 4 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników  
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 
§ 12 

1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Władysławowo: 

a) pojemniki uliczne o pojemności od 50 l do 100 l, 
b) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 110/120 l, 240 l, 660 l, 1100 l,  

c) worki na odpady komunalne o pojemności do 120 l wykonane z folii o grubości 
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, 
oznaczone w sposób ustalony przez Gminę.  

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1  
lit. b, powinny być estetyczne, szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości 
mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających 
zbieranie wszystkich odpadów komunalnych oraz popiołu i żużlu z terenu nieruchomości, 
jednak nie mniejszych niż 110 l. 

3. Odległość pomiędzy pojemnikami ulicznymi, o których mowa w ust. 1 lit. a, rozstawionymi 
na drogach publicznych i w parkach powinna być określona według potrzeb i dostosowana 
do natężenia ruchu pieszych. 

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zbierać zmieszane odpady komunalne  
w pojemnikach dostosowanych do indywidualnych potrzeb właściciela, o minimalnej 
pojemności – przy tygodniowym cyklu odbioru odpadów komunalnych, uwzględniającej  
następujące normy: 
a) 30 l na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, 



b) 3 l dla każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie budynków użyteczności 
publicznej oraz placówek oświatowych, 

c) 5 l na jedno łóżko w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, kwaterach 
prywatnych, domkach letniskowych i innych budynkach zbiorowego zakwaterowania,  

d) dla pól namiotowych oraz kempingów 10 l na 1 stanowisko (przyczepa kempingowa/ 
namiot/ domek holenderski), 

e) dla lokali gastronomicznych co najmniej 5 l na jednego pracownika oraz co najmniej 30 l 
na 1 miejsce konsumpcyjne,  

f) 5 l na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, handlowych, 
produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, aptekach, 
przychodniach, lecznicach weterynaryjnych, kwiaciarniach, kioskach, punktach 
handlowych poza lokalem, oraz co najmniej 30 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej 
lokalu,  

g) dla sezonowych lokali i punktów gastronomicznych, co najmniej 1 pojemnik  
o pojemności 240 l, 

h) dla sezonowych punktów handlu i usług co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l, 

i) dla lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest także 
ustawienie na zewnątrz lokalu kosza i jego codzienne opróżnianie, 

j) 10 l na każdą działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 
każdego roku a poza tym okresem dopuszcza się zmniejszenie ilości oddawanych 
odpadów proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, 

k) 0,25 l na jedno miejsce pochówku na cmentarzach i w miejscach pochówku zmarłych. 
5. Odbiorowi podlegają pojemniki i worki, które są wystawione przed posesję, bądź 

postawione w pergolach śmietnikowych, zgodnie z ustalonym z gminą harmonogramem. 
Wejście do pergoli śmietnikowych musi być usytuowane od strony ulicy. W przypadku 
wystawienia pojemników i worków przed posesję, należy ustawić je przy krawędzi 
ogrodzenia, w sposób nie ograniczający możliwości przejścia lub przejazdu w pasie 
drogowym.  

6. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 lit. b powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich 
opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do 
odbioru odpadów. 

7. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym powinno być dokonywane poprzez: 
a) umieszczanie w odpowiednio oznaczonych pojemnikach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych, 
b) gromadzenie odpadów w pojemnikach, w ilości nie powodującej ich przeciążenia, 
c) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający, w sposób 

zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 
 

 
Rozdział 5 

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

 
§ 13 

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości powinna być 
dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, zapewniając właściwy stan sanitarno-
porządkowy nieruchomości. 

2. Pojemniki, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. a, zlokalizowane na terenach przeznaczonych  
do użytku publicznego, powinny być opróżniane systematycznie, nie dopuszczając do ich 
przepełnienia. 

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości, w zależności od rodzaju nieruchomości, zgodnie z tabelą nr 1. 

 
 
 



 
Tabela nr 1: Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 

Rodzaj odpadów komunalnych Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 

 
Zmieszane 

 

Nie rzadziej niż:  
1 x w tygodniu 

 
Szkło 

 

Nie rzadziej niż:  
1 x w miesiącu  (październik-kwiecień) 

2 x w miesiącu  (maj, czerwiec, wrzesień) 
1 x w tygodniu (lipiec - sierpień) 

Papier  

Nie rzadziej niż:  
1 x w tygodniu (lipiec – sierpień) 

2 x w miesiącu (maj, czerwiec, wrzesień) 
1 x w miesiącu (październik – kwiecień) 

Metale, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe 

Nie rzadziej niż:  
2 x w miesiącu (październik –kwiecień) 

1 x w tygodniu (maj – wrzesień) 

Bioodpady 

Nie rzadziej niż:  
1 x tygodniu (kwiecień - listopad) 

1 x miesiącu (grudzień - luty) 
2 x miesiącu (marzec) 

Popiół i żużel pochodzący  
z instalacji grzewczych 

Nie rzadziej niż:  
2 x w miesiącu (październik – kwiecień) 

razem z odpadami zmieszanymi (maj – wrzesień) 

Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 

 

Nie rzadziej niż 1 raz w roku w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Gminę Władysławowo lub cały rok  

W PSZOK w dniach i godzinach jego otwarcia. 

Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny 

Cały rok w PSZOK  
w dniach i godzinach jego otwarcia 

Zużyte baterie i akumulatory 

Przeterminowane leki i chemikalia 

Odpady tekstylne i odzież 

Odpady niebezpieczne 

Zużyte opony 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 

Styropian opakowaniowy 
Odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych 
 

§ 14 
1. Właściciele nieruchomości nie przyłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej zobowiązani są  

do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania 
ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

2. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych 
zobowiązani są do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do ich 
gromadzenia, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.  

 
 
 
 
 



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

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 
 

§ 15 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa  
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi  
i mienia oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 
 

§ 16 
Do obowiązków właścicieli psów należy: 
1. sprawowanie właściwej opieki nad nimi, a w szczególności nie pozostawiania ich bez 

dozoru, jeżeli psy nie są należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu 
zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne 
wydostanie się z niego, 

2. wyprowadzanie psów poza teren własnej posesji na smyczy lub w kagańcu, a psów rasy 
uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu, z zastrzeżeniem pkt. 3, 

3. obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w pkt. 2 nie dotyczy psów, u których 
występują przeciwskazania anatomiczne bądź zdrowotne – stwierdzone przez lekarza 
weterynarii w książeczce zdrowia psa lub zaświadczeniu, wykorzystywanych do celów 
specjalnych oraz psów opiekunów osób niepełnosprawnych. 

4. usuwanie zanieczyszczeń przez nich pozostawionych na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; 
obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem 
jest pies. 

5. zapewnienie, aby pobyt psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku nie był 
uciążliwy, nie zagrażał przebywającym tam osobom oraz nie powodował zanieczyszczenia 
tych miejsc. 
 

§ 17 
Obowiązki określone w § 15 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane  
do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz wykorzystanie 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, Straży Miejskiej oraz 
regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób niewidomych lub 
niedowidzących.  

 
Rozdział 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach  
wyłączonych z produkcji rolniczej 

 
§ 18 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, zabronione jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich,  
z wyjątkiem ptactwa i królików. 

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

3. Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, itp.) i królików dopuszczalne jest na 
nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 10 m od zabudowań 
mieszkalnych osób trzecich; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile 
wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.  

4. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązani są zapewnić:  
a) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, 



b) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących  
na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory 
czy podobne czynniki, 

c) przestrzeganie zasad sanitarno-higienicznych,  
d) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt gospodarskich. 

 
Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 
 

§ 19 
1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo,  

zabudowane budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi – 
zwłaszcza w branży spożywczej. Deratyzację należy przeprowadzać zwłaszcza na 
podwórzach, śmietnikach, strychach, infrastrukturze kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku,  
w następujących terminach: 
a) od dnia 1 do dnia 30 kwietnia, 
b) od dnia 1 do dnia 30 września. 

 
§ 20 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz 
Władysławowa określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji wraz z terminem jej przeprowadzenia.  

 
Rozdział 9 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 21 
1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich 

utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.  

2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławowo 
przez podmioty uprawnione do ich odbioru, podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnych z obowiązującym Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Pomorskiego.   

3. Nieczystości ciekłe, odebrane ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy 
Władysławowo, należy przetransportować do stacji zlewnej właściwej dla Gminy 
Władysławowo. 

Rozdział 10 
Postanowienia końcowe 

 
§ 22 

1. Nadzór nad realizacją niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Władysławowa. 
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze 

grzywny. 
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 
§ 23 

Traci moc uchwała Nr XIV/195/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 
2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo. 
 

§ 24 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa. 
 

§ 25 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. Uchwała podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 



Uzasadnienie do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania  
czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo 

 
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439), rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy. Nowelizacja ustawy z 2019 roku nałożyła na gminy obowiązek, 
wynikający z art. 6k ust 4a, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. W związku z tym, zgodnie z art. 4 ust. 2a pkt 4 w/w ustawy, rada gminy może 
określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w 
części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 
 
W związku z powyższym dodano w niniejszym regulaminie zapisy odnośnie zasad 
kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.  
 
Ponadto doprecyzowane zostały zapisy dotyczące napraw pojazdów oraz obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe. 
 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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