
 
 

 
 

 
  

       
 

             
            

        
    

 
 
 

        
    

            
   

   
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXIV/488/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice 

(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr XLI/840/2022 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, na wniosek Prezydenta Miasta 
Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta w Gliwicach Nr XIII/323/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. 
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



     

 

 

          
   

 

        

  

         
  

       
    
       

   
     

  
      

 
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
   
    
    
   
  
  
       

      
   

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice. 

Rozdział 2. 

Wytyczne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu 
sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani 
są do selektywnego zbierania odpadów realizowanego poprzez: 
1) indywidualne przydomowe kompostowanie bioodpadów powstających w zabudowie 

jednorodzinnej, na rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w Polskim Związku 
Działkowców oraz ogrodów działkowych niezrzeszonych - dzierżawionych od gminy lub innych 
podmiotów, lub zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. 

2) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów 
komunalnych: 
a) papier, 
b) szkło, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) metale, 
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
f) bioodpady, 
g) odpady zielone. 

3) zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów: 
a) przeterminowane leki, 
b) chemikalia, 
c) zużyte baterie i akumulatory, 
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
f) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
g) zużyte opony, 
h) odpady niebezpieczne, 
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 



   
     

  

         
   

           
          

           
    

         
  

    
  

          
 

 

 

  

 

     
  

       
  
  
  
  
  

   
   
   
    
   
    

          
  

j) tekstylia i odzież, 
4) Zaleca się zgniatać odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania 

wielomateriałowe przed ich włożeniem do pojemnika/worka, celem zmniejszenia ich objętości, 

§ 3. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 winien być realizowany poprzez odgarnięcie i spryzmowanie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w miejscach 
nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki 
należy doprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z którego będą usuwane 
zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2. Ścieki powstałe w wyniku mycia pojazdów samochodowych poza myjniami nie mogą być 
odprowadzane do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych. 

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami powinny odbywać się w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia wód oraz gleb. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

oraz na drogach publicznych 

§ 5. 1. Określa się rodzaje worków oraz pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych o następujących pojemnościach: 

1) minimum 60 litrów (z zastrzeżeniem § 6 ust. 2), 
2) 120 litrów, 
3) 240 litrów, 
4) 1100 litrów, 
5) 2,5 metra sześciennego 

6) 5 metrów sześciennych 

2. Określa się następującą kolorystykę pojemników oraz worków na odpady komunalne: 
1) w kolorze niebieskim z napisem "papier", 
2) w kolorze zielonym z napisem "szkło", 
3) w kolorze żółtym z napisem "metale i tworzywa sztuczne", 
4) w kolorze brązowym z napisem "bio", 
5) w kolorze szarym lub czarnym z napisem "odpady niesegregowane (zmieszane)''. 

3. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie 
pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela. 



         
        

       
    

    

          
  

      
     
      
     

   
           

  
        

  
         

         
 

             
 

     
        

  
     

           
 

     
       

  
   

  
         

 
 

   
   

   
 

   

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych mają być szczelne, posiadać zamykane klapą otwory 
wsypowe oraz spełniać normy PN-EN 840-1: 2013-05E (dot. pojemników o pojemności do 400 l) lub PN-EN 
840-2: 2013-05E (dot. pojemników o pojemności do 1300 l), lub PN-EN 13071 (PN-EN 13071-1, -2, -3) (dot. 
pojemników o pojemnościach większych) 

5. Worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być wykonane z folii HDPE lub LDPE. 

§ 6. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników/worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

1) 120 litrów w budynkach jednorodzinnych z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane), 
2) 120 litrów w budynkach jednorodzinnych z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie, 
3) 240 litrów w budynkach wielorodzinnych z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane), 
4) 240 litrów w budynkach wielorodzinnych z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie. 

2. Dla odpadu frakcji szkło dopuszcza się minimalną pojemność worków 60 litrów. 
3 Liczbę pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości zamieszkałych ustala się, 

biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych oraz częstotliwość ich odbierania określoną w § 12 ust. 2 pkt 1, 2, 3 lit. a), b) z 
uwzględnieniem wielkości pojemników/worków ustalonych w ust. 1 i 2 

4. Liczbę pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości niezamieszkałych ustala się, 
biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość odbierania określoną w § 12 ust. 2 
pkt 1 i 2 lit. c), d) oraz § 12 ust. 2 pkt 2, 3 lit. c), d) 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników/worków na odpady komunalne na terenie 
nieruchomości niezamieszkałych: 
1) na odpady niesegregowane (zmieszane) - 60 litrów, 
2) na papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - na każdą 

frakcję 60 litrów, 
2) na bioodpady – 30 l. 

2. W przypadku cmentarzy ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na odpady 
komunalne: 
1) odpady zielone – 1100 litrów, 
2) na papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – na każdą 

frakcję 240 litrów, 
3) na odpady niesegregowane (zmieszane) –1100 litrów. 

3. W przypadku rodzinnych ogrodów działkowych, zrzeszonych 

w Polskim Związku Działkowców, ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady 
komunalne: 

1) dla ogrodów działkowych do 50 działek: 
a) po 240 l – na odpady niesegregowane (zmieszane) i tworzywa sztuczne, 
b) po 120 l – na papier i szkło, 
c) 1100 l – na bioodpady; 
2) dla ogrodów działkowych powyżej 50 działek: 
d) po 1100 l – na odpady niesegregowane (zmieszane) i tworzywa sztuczne, 



   
   

     
        

   
    

 
      

          
  
     
      

        
          

         
        

                   
        

         
 

     
         

  
      

     
          

   
 

   

    

  

       

   
        

 
    
      

  
   
   

e) po 240 l – na papier i szkło, 
f) 1100 l – na bioodpady. 
4. W przypadku rodzinnych ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców 

posiadających filie, każda z nich powinna zostać wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów 
komunalnych zgodnie z ust. 3. 

5. W przypadku podmiotów wymienionych w ust. 3 pojemniki na odpady mają być dostępne dla ich 
użytkowników. 

6. W przypadku rodzinnych ogrodów działkowych (niezrzeszonych - dzierżawionych od gminy lub 
innych podmiotów) ustala się minimalną pojemność pojemników/worków na odpady komunalne na 
1 działkę: 
1) na bioodpady – 120 litrów, 
2) na papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oraz na odpady niesegregowane (zmieszane) - na każdą frakcję 60 litrów. 
7. Liczbę pojemników/worków na odpady komunalne na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 

(zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców i niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub 
innych podmiotów) ustala się, biorąc pod uwagę ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 
częstotliwość ich odbierania określoną w § 12 ust. 2 pkt 1, 2 lit. e)–h) oraz § 12 ust. 2 pkt 2, 3 lit. e)–h). 

8. W przypadku lokali, w których prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej 
i gastronomicznej ustala się następującą minimalną pojemność pojemników/worków na odpady 
komunalne: 
1) na bioodpady - 120 l, 
2) na papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – na każdą 

frakcję  240 litrów, 
3) na odpady niesegregowane (zmieszane) – 120 litrów. 

9. Lokale, w których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, spożywcza, gastronomiczna 
należy dodatkowo wyposażyć w jeden pojemnik na odpady komunalne, stale dostępny dla jego 
klientów, o minimalnej pojemności 30 litrów ustawiony wewnątrz lokalu lub przy jego wejściu. 

Rozdział 4. 

Wymagania dotyczące warunków rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne oraz 

kompostowników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są zobowiązani do: 

1) wyznaczenia miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych; 
2) gromadzenia odpadów komunalnych jedynie w wyznaczonych dla danej nieruchomości do tego celu 

pojemnikach lub workach; 
3) gromadzenia odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do ich mieszania; 
4) dbania o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady, nie dopuszczając 

do zalegania odpadów na ziemi, także w boksach śmietnikowych; 
5) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem, 
6) niedopuszczenia do przepełniania pojemników na odpady komunalne; 



         
            

   
       

  
         
  
       

       
 

         
      

        
          

        
 

        
        

         
  

  
     

  
           

      
       

         
  

         
     

        
  

            
      

     
        

         
      
  

        
     

 
        

      

7) dostosowania liczby pojemników na odpady do ilości wytwarzanych odpadów, biorąc pod uwagę 
rodzaj i pojemność pojemnika określoną w § 6 i 7 oraz częstotliwość ich odbierania określoną 
w § 12; 

8) ustawienia pojemników w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych 
w odrębnych przepisach; 

9) ustawienia pojemników na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody 
i błota; 

10) ustawienia pojemników lub worków w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący 
uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości, osób trzecich oraz pracowników i pojazdów 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne; 

11) oznaczenia adresem nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w sposób 
umożliwiający łatwe zidentyfikowanie mieszkańców nieruchomości korzystających z tych 
pojemników. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki 
zarówno części zamieszkałej jak i niezamieszkałej nieruchomości, mają być one oznaczone 
naklejkami z adresem, w sposób umożliwiający ustalenie, do której części nieruchomości dany 
pojemnik przynależy; 

12) użytkowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem 
z zachowaniem wytycznych technicznych zawartych w § 5 ust. 1 pkt. 4. 
2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych pojemniki na odpady komunalne powinny być 

utrzymywane w odpowiednim stanie: 
1) technicznym, poprzez bieżące naprawy lub ich wymianę, 
2) sanitarnym, poprzez okresowe mycie i dezynfekcję 2 razy w roku. 

3. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych: 
1) w przypadku zamykanych bram, wjazdów czy boksów śmietnikowych zobowiązani są w dniu 

odbioru odpadów udostępnić miejsce gromadzenia odpadów (w tym poprzez ich otwarcie 
pracownikom i pojazdom przedsiębiorcy odbierającego odpady). Gdy na terenie nieruchomości 
zlokalizowany jest boks śmietnikowy z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, 
odbiór odpadów jest realizowany z tego boksu; 

2) w przypadku braku możliwości wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w granicy 
własnej nieruchomości, zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli nieruchomości 
sąsiednich z jednego lub kilku pojemników na odpady. Pojemniki mają posiadać oznaczenie 
pozwalające ustalić mieszkańców nieruchomości korzystających z tych pojemników; 

3) w przypadku braku możliwości określonych w ust. 1 pkt. 1, dopuszcza się wystawianie odpadów 
komunalnych w workach według ustalonego harmonogramu, nie wcześniej niż 12 godzin przed 
wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż przed godziną 6:00 w dniu odbioru. 
4. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowany 

jest boks śmietnikowy pojemniki/worki należy wystawić przed posesję, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, nie wcześniej niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż 
przed godziną 6:00 w dniu odbioru. 

5. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku 
publicznego są zobowiązani, do ustawienia na tych terenach i obiektach pojemników na odpady 
zbierane selektywnie. 

2. Pojemniki  o których mowa w ust. 1 należy utrzymywać w odpowiednim stanie: 
1) technicznym poprzez bieżące naprawy lub ich wymianę, 



     
      

            
        

  

           
    

        
         

  

     
    

        
   

 

       

       

        
         

       
        

  

          
 

  
      

   
      
         

   
         
      

          
       

 
       

                                                           
          
         

2) sanitarnym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję 2 razy w roku. 
6. Kosze uliczne na odpady komunalne o minimalnej pojemności 30 litrów umieszcza 

się w odległości jednego kilometra od siebie, w miejscach wyznaczonych oraz na ciągach pieszych 
w zależności od natężenia ruchu pieszych, a także w sąsiedztwie przystanków komunikacyjnych, 
skwerów, placów zabaw,  parkingów i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 9. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa 
i higieny sanitarnej, a w szczególności być okresowo czyszczone i dezynfekowane. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
w pierwszej kolejności powinni dążyć do zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej 
nieruchomości w kompostownikach przydomowych. 

2. Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane na terenie nieruchomości 
w przeznaczonych do tego celu urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji organicznych. 

§ 11. Kompostowanie bioodpadów zgodnie z § 10 ust. 2 zwalnia właścicieli nieruchomości jedynie 
z obowiązku posiadania worków na bioodpady. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1.1 Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna 
gwarantować właściwy stan higieniczno-sanitarny oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności 
powinna być tak dobrana, aby nie następował: rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów 
komunalnych, nadmierne przepełnienie pojemników oraz wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika 
bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości: 
1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): 

a) dla zabudowy jednorodzinnej, w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż dwa lokale – 
1 raz na 2 tygodnie, 

b) dla zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu, 
c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 

1 raz na 4 tygodnie, 
d) dla nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej 

i gastronomicznej – 2 razy w tygodniu, 
e) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – 

1 raz na 2 tygodnie, według harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne, 

f) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 1 raz, 

1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr XLI/840/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 



     
        

  
      

      
  

      
            

   
           

     
          

   
         
      

      
     

 
       
      

        
  

    
      

   
     

       
      
          

   
        
      

          
       

 
       
     

        
  

     
      

   
      

g) dla rodzinnych ogrodów działkowych (niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub innych 
podmiotów) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – 1 raz na 4 tygodnie, według 
harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 

h) dla rodzinnych ogrodów działkowych (niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub innych 
podmiotów) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 1 raz; 

2) bioodpady: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej, w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż dwa lokale – 

w okresie od 1 marca do 30 listopada – 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 grudnia do końca 
lutego 1 raz na 4 tygodnie, 

b) dla zabudowy wielorodzinnej – w okresie od 1 marca do 30 listopada – 1 raz w tygodniu, a w 
okresie od 1 grudnia do końca lutego – 1 raz na 2 tygodnie, 

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 
1 raz na 4 tygodnie, 

d) dla nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej 
i gastronomicznej – 2 razy w tygodniu, 

e) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 1 raz 
na 2 tygodnie, według harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne, 

f) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 1 raz, 
g) dla rodzinnych ogrodów działkowych (niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub innych 

podmiotów) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – 1 raz na 4 tygodnie, według 
harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 

h) dla rodzinnych ogrodów działkowych (niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub innych 
podmiotów) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 1 raz; 

3) odpady zbierane selektywnie z wyjątkiem bioodpadów: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których 

mieszczą się nie więcej niż dwa lokale – 1 raz na 2 tygodnie, 
b) dla zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu, 
c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 

1 raz na 4 tygodnie, 
d) dla nieruchomości, w których prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej 

i gastronomicznej – 2 razy w tygodniu, 
e) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – 

1 raz na 2 tygodnie, według harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne, 

f) dla zrzeszonych rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 1 raz, 
g) dla rodzinnych ogrodów działkowych (niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub innych 

podmiotów) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – 1 raz na 4 tygodnie, według 
harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 

h) dla rodzinnych ogrodów działkowych (niezrzeszonych – dzierżawionych od gminy lub innych 
podmiotów) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – 1 raz; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na 4 tygodnie, 



        
  

             
        

  
             

           
 

            
 

         
      

        
  

         
        

          
           

      
        

 
   

    
      

 
 

  
                 

    
 

          
      

 
            

 
       

         
    

      
 

                                                           
           

        
           
         

b) dla zabudowy wielorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie, według harmonogramu ustalonego 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne; 

5) odpady określone w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a), b), c), d), f), g), h), i), j) – raz na 4 tygodnie; 
6) z koszy ulicznych na odpady komunalne – 1 raz w tygodniu, z częstotliwością uniemożliwiającą 

przepełnienie koszy, zapewniającą zachowanie czystości i porządku. 
3. W sytuacjach gdy określona w ust. 1 i 2 częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych 

będzie niewystarczająca, odpadów należy pozbywać się odpowiednio częściej biorąc pod uwagę ilość 
wytwarzanych odpadów. 

§ 13. 1. Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie uprawnionemu 
przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem, 

2) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie 
uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Należy je wystawiać luzem zgodnie z przyjętym harmonogramem 
w miejscach z bezpośrednim dojazdem dla pojazdów firmy świadczącej usługi z zakresu odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym 
terminem odbioru i nie później niż przed godziną 6:00 w dniu odbioru, lub samodzielnie dostarczać 
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 

3) przeterminowanych leków oraz 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 igły i strzykawki 
poprzez samodzielne dostarczenie ich do wyznaczonych na terenie miasta aptek lub do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 

4) (wykreślony)2, 
5) odpadów określonych w § 2 ust. 2 pkt 2, niezależnie od ust. 1 pkt 1 można pozbywać się poprzez 

samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zorganizowanego przez gminę, 

6) odpadów typu chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież, pozbywa się 
poprzez samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zorganizowanego przez gminę. 
2.3 Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych: 
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych należy 

pozbywać się poprzez ich samodzielne dostarczanie do wyznaczonego na terenie miasta punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W trakcie remontu 
należy je gromadzić w pojemnikach/workach, na terenie wyznaczonym przez właściciela 
nieruchomości i za jego zgodą. 

2 Wykreślony przez § 1 ust. 2 uchwały nr XLI/840/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały nr XLI/840/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 



          
  

 
 

   
   
 

   
         

 
  

  

          
     

          
     

 

 

  

          
           

 

        
         

   
         

         
 

   
      

    
           

         
      

  

                                                           
            

       
         
            

3.4 Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą 
pozbywać się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w następujący sposób: 

1) samodzielnie przekazywać je do punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów skupu 

zorganizowanych przez różne podmioty, 
2) zużyte baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach serwisowych, 
placówkach oświatowych, jednostkach administracji samorządowej, punktach sprzedaży telefonii 
komórkowej, sklepach, stacjach benzynowych i innych, 
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu sprzedaży przy zakupie 

nowego sprzętu, do punktu sprzedaży należy dostarczyć sprzęt elektryczny i elektroniczny tego samego 
rodzaju co nowo zakupiony, 
4) zużyte opony należy dostarczać do punktów serwisowych, specjalistycznych punktów gromadzenia 

odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia. 

§ 14.5 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością : 1 raz na kwartał – dla zbiorników 
bezodpływowych, oraz 1 raz na rok – dla osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 15. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich surowców 
i materiałów oraz form konsumpcji, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie 
najniższym poziomie. 

2. Bioodpady, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę istniejących 
możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, poprzez 
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. 

3. Wszystkie odpady powstające z pielęgnacji terenów zielonych, z targowisk powinny być zbierane 
w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na kompost 
lub poddane procesowi fermentacji celem uzyskania biogazu. 

4. Należy zapobiegać zmieszaniu bioodpadów z innymi odpadami. 
5. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów takich jak zużyte baterie i akumulatory, zaleca 

się stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności. 
6. Zużyte baterie i akumulatory przenośne powinny być zbierane przez sieć punktów zbierania 

obejmującą punkty selektywnego zbierania odpadów oraz punkty serwisowe, placówki oświatowe, 
jednostki administracji samorządowej, punkty sprzedaży telefonii komórkowej, sklepy, stacje 
benzynowe i inne. 

4 Dodany przez § 1 ust. 4 uchwały nr XLI/840/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 uchwały nr XLI/840/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 



        
            

       
 

      
      

 
    

  
    

        
       

   
   

   
         

        
    

           
 

 

         

         

 

    

          
  

         
     

    
  
       

  
 

    

           
   

           
  
    

  

7. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zaleca się by zbyteczny, ale sprawny sprzęt był przekazywany innym osobom lub instytucjom 
do dalszego użytkowania, natomiast sprzęt niesprawny poddany naprawie, lub oddany do punktu 
sprzedaży nowego sprzętu. 

8. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, zaleca się stosowanie produktów 
bez opakowań, stosowanie opakowań wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie 
mniejszych ilości odpadów. 

9. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych zamiast wyrzucenia produktu zaleca 
się rozważenie możliwości ponownego jego wykorzystania, naprawę lub odnowienie. 

10. W celu zapobiegania powstawaniu i składowaniu odpadów komunalnych, zaleca 
się organizowanie w różnych instytucjach kampanii informacyjnych i edukacyjnych zwiększających 
świadomość ekologiczną społeczeństwa i propagujących selektywne zbieranie surowców wtórnych 
oraz promujących naprawy jak i ponowne wykorzystanie materiałów i produktów. 

11. W celu zapobiegania powstaniu odpadów, w przypadku olejów odpadowych, zaleca 
się stosowanie olejów o wydłużonym okresie ich użytkowania. 

12. Oleje odpadowe powinny być selektywnie zbierane w punktach serwisowych, punktach 
zbierania odpadów niebezpiecznych oraz za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenia, 
a następnie w pierwszej kolejności powinny być poddane procesom regeneracji. 

13. Zużyte opony powinny być zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty 
gromadzenia odpadów oraz przez firmy posiadające stosowne zezwolenia. 

Rozdział 7. 

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

lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku 

§ 16. 1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do: 

1) sprawowania należytej opieki nad nimi a w szczególności niepozostawiania ich bez nadzoru, 
na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania, 

2) niezwłocznego usuwania odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe, z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Odchody zwierząt należy umieszczać 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku, w pojemnikach 
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych pod warunkiem 

zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego poziomu higieny i kontroli nad ograniczeniem populacji 
Rozdział 8. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 17. 1 Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich 
w budynkach wielorodzinnych i w ich obrębie. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych 
po spełnieniu następujących wymagań: 
1) utrzymywania pszczół miodnych charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia 

(łagodnych) i niską rojliwością, 



      
      

    
  

   
      

  
    

 
          

     
  

  
 

   

 

         
     

 

   
    
    

 

2) pszczoły miodne na terenach zabudowanych mogą być utrzymywane w miejscach 
uniemożliwiających swobodny dostęp do uli osobom trzecim, w taki sposób, aby ich obecność 
nie zakłócała korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi, 

3) zabrania się hodowli pszczół miodnych na balkonach budynków wielorodzinnych. 
3. Właściciel zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt 
gospodarskich, wynikających z odrębnych przepisów, 

2) zabezpieczenia miejsc przebywania zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia 
nieruchomości, 

3) utrzymywania porządku na nieruchomości, a szczególnie w miejscu składowania pasz i odchodów 
zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować 
zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych, 

4) przestrzegania odrębnych przepisów prawa. 
Rozdział 9. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania 

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane budynkami 
mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz w gospodarstwach rolnych na całym 
obszarze Miasta Gliwice. 

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji: 
1) od 15 marca do 15 kwietnia, 
2) od 15 września do 15 października. 


