
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE MIASTA KOSZALINA

ODPADY 
ZMIESZANE PAPIER

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XXVII/414/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Natalia lat 12

Każda gospodyni dobrze o tym wie, 

że odpady segregować opłaca się.

Segregują śmieci dorośli i dzieci. 

Odpady segreguj zgodnie z zasadami, 

a przy tym ciesz się razem z rodzicami.

Marta lat 9

Nie bądź słaby segreguj odpady.

Odpady segregujemy, Ziemię szanujemy.

Oliwia, Martyna, Paulina lat 11

Kto śmieci segreguje, ten na tym zyskuje!

Daria lat 18

Kinga lat 17

Dorota, Robert, Zbyszek 40+

Broszurę opracowano na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie przez:

Segregujcie śmieci! To się nie tylko tyczy dzieci.
Małgosia lat 9 

REGULAMIN 
Posłuchaj mnie uważnie, bo to jest bardzo ważne, 

jak segregujesz śmieci to słońce Ci mocniej świeci.

Magdalena lat 9

Kto chce mieć więcej drzew w lesie, 

niech makulaturę do niebieskiego kubła niesie.
Beata 40 +



4) odpadach wielkogabarytowych 
    - rozumie się przez to odpady 
    komunalne w rozumieniu prze-
    pisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
    2001 roku o odpadach, które 
    ze względu na swoje rozmiary 
    i masę nie mogą być zbierane 
    w pojemnikach stanowiących 
    wyposażenie nieruchomości,

 5) odpadach zielonych 
    - rozumie się przez to stanowiące 
    części roślin odpady komunalne 
    pochodzące z pielęgnacji terenów 
    zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem 
    odpadów pochodzących z czysz-
    czenia ulic i placów, 

6) zwierzętach domowych 
    - rozumie się przez to zwierzęta 
    tradycyjnie przebywające wraz 
    z człowiekiem w jego domu 
    lub innym odpowiednim pomie-
    szczeniu, utrzymywane przez 
    człowieka w charakterze jego 
    towarzysza,

7) zwierzętach gospodarskich 
    - rozumie się przez to zwierzęta 
    gospodarskie wymienione 
    w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
    29 czerwca 2007 r. o organizacji 
    hodowli i rozrodzie zwierząt 
    gospodarskich (Dz.U. Nr 133, 
    poz. 921 z późn. zm.)

Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ 1

             Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Koszalina, zwany dalej regulaminem, określający szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina.

                Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytko-
    wników 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 usta-
    nowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają 
    osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy 
    z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. 
    zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany,

2) przedsiębiorcy –  rozumie się przez to przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do 
    prowadzonego przez Prezydenta Miasta Koszalina rejestru działalności regulowanej 
    w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodar-
    stwach 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,

§ 1. 

§ 2.



Wymagania w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie nieruchomości

ROZDZIAŁ 2             Właściciele nieruchomości, na których 

wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są 

do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. 

§ 3.1

       Odpady komunalne na nieruchomości powinny 

być zbierane według następujących rodzajów:

    

2. 

1) opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe,

2) papier i tektura (w tym opakowania),

3) metale, 

4) opakowania wielomateriałowe,

5) tworzywa sztuczne,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

     a także zużyte opony,

8) powstające w gospodarstwach domowych 

     przeterminowane leki i chemikalia oraz 

     zużyte baterie i akumulatory,

9) odpady zielone,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

        Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, są zbierane i odbierane łącznie. 

3. 

         Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłącze-

niem wymienionych w pkt 6-10, należy zbierać 

w pojemnikach określonych w rozdziale 3.

4. 

         W zabudowie jednorodzinnej pojemniki do se-

lektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 2 pkt 

1-5, mogą być zastąpione workami, spełniającymi 

wymagania określone w § 6 ust.1 pkt 3.

5. 

SZKŁO METALE 
PLASTIK 

PAPIER

ODPADY
ZMIESZANE



                      Właściciele nieruchomości mają obowiązek 

uprzątnięcia z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie 

po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń 

w miarę występujących potrzeb.

§ 4.1. 

        Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne 
zanieczyszczenia mogą być gromadzone 
w miejscach niepowodujących zakłóceń 
w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku 
braku możliwości takiego gromadzenia 
usunięte z nieruchomości.

2. 



                     Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami 

może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości 

przy użyciu wody niezawierającej substancji chemicznych.

§ 5.1. 

        Mycie pojazdów na własnej nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

2. 

        Naprawa pojazdów samochodowych poza 

warsztatami samochodowymi może odbywać 

się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne 

naprawy własnych samochodów oraz pod 

warunkiem:

1) niepowodowania negatywnego oddziaływania 

     na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów z naprawy 

     w pojemnikach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się 

     płynów samochodowych do środowiska. 

3. 



                       W celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin należy 

stosować następujące pojemniki: 
1) pojemniki o pojemności co najmniej 80 litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub 
     metalu, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem zała-
     dowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, według norm zatwierdzo-
     nych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla pojemników do gromadzenia odpadów 
     komunalnych,

32) kontenery o pojemności co najmniej 3 m ,
3) worki o pojemności co najmniej 60 litrów wykonane z folii polietylenowych o gru-
     bości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się 
     worka, według norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla wor-
     ków do gromadzenia odpadów komunalnych,
4) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 litrów. 

        Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania 
    kolorystyczne pojemników o których mowa w ust.1 pkt 1 i 3: 
1) kolor biały - przeznaczone do zbierania opakowań ze szkła,
2) kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
     wielomateriałowych,
3) kolor niebieski – przeznaczone do zbierania papieru i tektury (w tym opakowań).

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości 
oraz na drogach publicznych, warunki 
rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym

ROZDZIAŁ 3

§ 6.1. 

         Na pojemnikach, o których mowa w ust. 2, powinna być umieszczona w sposób 
trwały czytelna informacja o przeznaczeniu pojemnika na określony rodzaj odpadu.
3. 

         W okresie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się 
stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 2, pod warunkiem 
oznaczenia ich zgodnie z ust. 3.

4. 

         Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych stosuje się pojemniki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. 

         Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza 
się wyłącznie w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości 
nie jest możliwy lub znacznie utrudniony dojazd do nieruchomości pojazdów 
przeznaczonych do odbioru odpadów posiadających konstrukcję umożliwiającą 
opróżnianie pojemników mechanizmem załadowczym.

6. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6 stosuje się worki w kolorze czarnym. 

SZKŁO METALE 
PLASTIK 

PAPIER

ODPADY
ZMIESZANE

2.



   6) na uliczny punkt gastronomiczny i punkt handlu poza lokalem: 

        a) 40 litrów - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik 

             o pojemności 80 litrów,

        b) 8 litrów – dla opakowań ze szkła,

        c) 16 litrów –  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

        d) 15 litrów -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

    7) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego, produkcyjnego, 

        biura, magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu: 

        a) 1,25 litra - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik 

             o pojemności 80 litrów,

        b) 0,25 litra – dla opakowań ze szkła,

        c) 0,5 litra –  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

        d) 0,5 litra -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

   8) na jedno łóżko w szpitalach, domach opieki, hotelach, pensjonatach, internatach, 

        koszarach oraz innych nieruchomościach o podobnej funkcji:

        a) 5 litrów -  dla odpadów zmieszanych,

        b) 1 litra – dla opakowań ze szkła,

        c) 2 litrów –  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

        d) 2 litrów -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

   9) na każdą działkę w rodzinnych ogrodach działkowych:

        a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku:

             - 5 litrów -  dla odpadów zmieszanych,

              - 1 litra – dla opakowań ze szkła,

              - 2 litrów –  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

              - 2 litrów -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

        b) w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku:

              - 0,5 litra -  dla odpadów zmieszanych,

              - 0,1 litra – dla opakowań ze szkła,

              - 0,2 litra –  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

              - 0,2 litra -  dla papieru i tektury (w tym opakowań).

               Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów powinny 

być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane 

w dwutygodniowym cyklu odbioru, powinny mieć pojemność, co najmniej: 

    1) na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 
        a) 45 litrów -  dla odpadów zmieszanych,
        b) 8 litrów – dla opakowań ze szkła,
        c) 15 litrów – dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
        d) 15 litrów -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

    2) na każdego studenta, ucznia, dziecko i pracownika w szkołach (wszelkiego typu), 
        przedszkolach i żłobkach:
        a) 0,75 litra -  dla odpadów zmieszanych,
        b) 0,15 litra – dla opakowań ze szkła,
        c) 0,3 litra–  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
        d) 0,3 litra -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

    3) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej:
        a) 0,75 litra -  dla odpadów zmieszanych,
        b) 0,15 litra – dla opakowań ze szkła,
        c) 0,3 litra–  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
        d) 0,3 litra -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

2
    4) na każde 10 m  powierzchni użytkowej lokalu handlowego: 
        a) 12,5 litra -  dla odpadów zmieszanych, 
             jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 litrów na lokal,
        b) 2,5 litra – dla opakowań ze szkła,
        c) 5 litrów –  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
        d) 5 litrów -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),

    5) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego:
        a) 5 litrów - dla odpadów zmieszanych, 
             jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 litrów na lokal,
        b) 1 litra – dla opakowań ze szkła,
        c) 2 litrów –  dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
        d) 2 litrów -  dla papieru i tektury (w tym opakowań),
    

§ 7. 



                  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w celu realizacji obo-

wiązku zbierania odpadów komunalnych, do wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz odpady zbierane 

selektywnie, określone w § 3 ust. 2 pkt 1-5, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. 

§ 8.1. 

         Obowiązek określony w ust. 1 właściciel nieruchomości realizuje we 

własnym zakresie z uwzględnieniem warunków określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-3 

oraz ust. 2-3, lub może skorzystać z usługi dostarczenia przez przedsiębiorcę 

pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie. 

2. 

          W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady zbierane selektywnie 

należy ustawić  w miejscach zbierania odpadów zmieszanych. 

3.

          W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników na własnej 

nieruchomości, należy zapewnić ustawienie pojemników na nieruchomości 

położonej w bliskim sąsiedztwie, za zgodą właściciela tej nieruchomości.

4. 

          Pojemniki na odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, powinny 

być rozmieszczone na terenie nieruchomości w taki sposób, aby umożliwić 

dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

5. 

          Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

    1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach 
        przeznaczonych dla danego typu odpadów oznakowanych właściwym 
        kolorem i informacją o rodzaju odpadów,

    2) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej ich wypadanie 
        i przeciążanie pojemnika, 

    3) nieumieszczanie w pojemnikach odpadów powodujących ich niszczenie, 
         w szczególności gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, 
         żrących i wybuchowych, 

    4) mycie i dezynfekcję pojemników,

    5) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób 
         zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 

6.

         Pojemniki usytuowane na drogach i w miejscach publicznych powinny 

być rozmieszczone z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego. 

7. 

ODPADY
ZMIESZANE



    1) odpady komunalne zmieszane:
         a) w budownictwie wielorodzinnym – co najmniej 2 razy w tygodniu, 
         b) w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
         c) w nieruchomościach niezamieszkałych – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

    2) odpady segregowane opakowań ze szkła w budownictwie wielorodzinnym 

         i w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

    3) odpady segregowane papieru i tektury (w tym opakowań), metali, 

         opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych: 
         a) w budownictwie wielorodzinnym – co najmniej 1 raz w tygodniu, 
         b) w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

    4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

         wielkogabarytowe oraz zużyte opony:
         a) w budownictwie wielorodzinnym – 1 raz w miesiącu, 
         b) w budownictwie jednorodzinnym – 4 razy w roku,

2 razy 
w tygodniu

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

ROZDZIAŁ 4                     Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości 

powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą właściwy 

stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 9.1. 

         Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

z terenów nieruchomości:

2. 

          Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odpady komunalne 

powinny być usuwane co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

3. 

1 raz 
na 2 tygodnie



HOTEL

1) odpadów komunalnych zmieszanych - poprzez gromadzenie odpadów 
     w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę 
     na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

2) odpadów selektywnie zebranych w postaci opakowań ze szkła, papieru 

     i tektury (w tym opakowań), tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

     wielomateriałowych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach w sposób 
     określony w § 3 i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na 
     odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów 
     selektywnego zbioru odpadów,

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - poprzez 
     wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu 
     służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nierucho-
     mością w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza har-
     monogramem - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbioru odpadów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez wystawianie 
     w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym 
     do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością 
     w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogra-
     mem poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbioru odpadów lub pun-
     któw zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach 
     określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
     i elektronicznym,

5) zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do punktów selektywne-
     go zbioru odpadów, a w przypadku baterii również do oznaczonych pojemników 
     znajdujących się w Urzędzie Miejskim, szkołach, przedszkolach, spółkach 
     komunalnych,
 

6) przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do punktów selektywnego 
      zbioru odpadów lub do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach,

   

 7) chemikaliów, w tym środków ochrony roślin - poprzez przekazanie do punktów 
      selektywnego zbioru odpadów,

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poprzez gromadzenie w osobnych 
      kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazanie 
      przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunal-
      nych, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na warunkach określonych 
      w odrębnej umowie z przedsiębiorcą, albo przekazanie za odpłatnością do punktów 
      selektywnego zbioru.

9) odpadów zielonych - poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na 
     terenie nieruchomości, na której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla 
     użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub poprzez gromadzenie tych odpadów 
     w osobnych pojemnikach lub workach i przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu 
     działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanemu do rejestru 
     działalności regulowanej albo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
     komunalnych na warunkach określonych w odrębnej umowie z przedsiębiorcą lub 
     zarządcą instalacji, albo przekazanie nieodpłatnie do punktów selektywnego zbioru.

              Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości 

odpadów komunalnych w następujący sposób:

§ 10. 

               Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne, przekazują przedsiębiorcy, z którym mają zawartą 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych:

    1) odpady zmieszane z częstotliwością 
        określoną w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. c,

    2) odpady zebrane selektywnie 
         z częstotliwością ustaloną w umowie.

§ 11. 



Inne wymagania 
wynikające z wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami

ROZDZIAŁ 5

                   Dla regionu koszalińskiego, w tym dla Miasta Koszalina, wskazane są:    1) istniejąca regionalna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania          odpadów komunalnych w Sianowie, powiat koszaliński,
    2) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sianowie, powiat          koszaliński,
    3) kompostownia odpadów ulegających biodegradacji w Sianowie, powiat koszaliński,    4) istniejąca regionalna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania          odpadów komunalnych w Korzyścienku, powiat kołobrzeski,
    5) istniejąca instalacja zastępcza - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne          i obojętne w Gwiazdowie, powiat sławieński.

§ 13. 

                 Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do 
zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych oraz niedopuszczenia do ich przepełnienia i wylewania.

§ 12. 



Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

ROZDZIAŁ 6

                    Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

 
    1) utrzymywanie zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia sanitarnego, 
         zagrożenia bezpieczeństwa, powodowania szkód i uciążliwości dla otoczenia 
         oraz zanieczyszczania miejsc wspólnego użytku,

    2) zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także 
         lokali, w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolo-
         wane wydostanie się zwierzęcia na tereny przeznaczone do wspólnego użytku,

    3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na 
         terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, 
         parki i tereny zielone poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do koszy 
         na odchody zwierzęce lub koszy na odpady uliczne; 
         obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych 
         korzystających z pomocy psów 
         przewodników.

§ 14. 

                        Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta 

domowe, w szczególności psy, należy wyprowadzać na uwięzi, a psy ras 

uznanych za agresywne i psy wzbudzające zagrożenie, także w kagańcu.

§ 15.1. 

         Zwolnienie psa z uwięzi, ale z nałożonym kagańcem w przypadku 

psów ras uznanych za agresywne i psy wzbudzające zagrożenie, jest 

dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i gdy 

osoba wyprowadzająca psa zapewnia kontrolę nad zachowaniem psa.

2. 



Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania 
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

ROZDZIAŁ 7                 Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach:
 
    1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 
    2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,          położonych w zabudowie wielorodzinnej,

    3) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
2

         o powierzchni nieruchomości poniżej 500 m ,

    4) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
    5) na których usytuowane są budynki zamieszkania zbiorowego. 

§ 16. 



                Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem, że utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie powoduje uciążliwości, w tym zapachowych, dla użytkowników nieruchomości sąsied-nich oraz spełnione są wymogi sanitarne, budowlane, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określone odrębnymi przepisami, w szczególności:

1) zapewnione są zwierzętom gospodarskim odpowiednie pomieszczenia właściwe     dla danego gatunku zwierząt,

2) wybiegi dla zwierząt gospodarskich zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający      wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu,

3) zapewnione są odpowiednie budowle i urządzenia do gromadzenia i usuwania      nieczystości wytwarzanych przez zwierzęta gospodarskie w sposób niepowo-     dujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 17. 



Wyznaczenie obszarów 
podlegających obowiązkowej deratyzacji 

i terminów jej przeprowadzania

ROZDZIAŁ 8

         Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezamieszkanych 

obowiązek deratyzacji realizują w miarę potrzeb. 

2. 

                      Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przepro-wadzania co najmniej raz w roku deratyzacji, szczególnie w pomieszczeniach zsypowych i piwnicznych budynków oraz w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni.

§ 18.1. 

UWAGA! TRUTKA NA SZCZURY

UWAGA! TRUTKA NA SZCZURY



Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stefan Turowski

Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ 9

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 20. - uchylony

§ 21.                 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

1. Osiedle Lubiatowo 
2. Osiedle Rokosowo 
3. Osiedle Wspólny Dom 
4. Osiedle Jedliny 
5. Osiedle im. M. Wańkowicza 
6. Osiedle im. J. J. Śniadeckich 
7. Osiedle Bukowe 
8. Osiedle im. T. Kotarbińskiego 

Podział Miasta Koszalina na sektory 

Sektor I

Sektor II
1. Osiedle Raduszka 
2. Osiedle Lechitów 
3. Osiedle Śródmieście 
4. Osiedle Tysiąclecia 
5. Osiedle Nowobramskie 
6. Osiedle Na Skarpie 
7. Osiedle Morskie 
8. Osiedle Unii Europejskiej 
9. Osiedle Jamno-Łabusz 

 
 

 

 
 



ODPADY 

PAPIEROWE 

I TEKTUROWE

Do niebieskich pojemników i worków na papier oraz tekturę 

Do niebieskich pojemników i worków 

na papier oraz tekturę 

- odpady opakowaniowe z papieru, np. kartoniki po herbacie, 

   torebki po cukrze, mące, ryżu itp.,

- gazety, magazyny ilustrowane, książki telefoniczne, 

- ulotki, broszury, reklamy, książki, zeszyty, papier zadrukowany, 

- tekturowe kartony,

- koperty bez plastikowych „okienek”.

- kartoników po sokach, mleku, maślankach itp.,

- papieru tłustego, mokrego i zabrudzonego,

- papieru powlekanego folią plastikową, 

   aluminiową lub woskiem,

- papieru samokopiującego lub do faksu,

- papieru ze spinaczami, zszywkami, 

   elementami plastikowymi lub metalowymi.

wrzucamy:

nie wrzucamy:

Do białych pojemników i worków na szkło 

wrzucamy:

SELEKTYWNY ZBIÓR ODPADÓW, CZYLI CO WRZUCAĆ 

DO POSZCZEGÓLNYCH WORKÓW I POJEMNIKÓW?

Opakowania ze szkła wrzucamy do białych pojemników i worków:

-bez pokrywek, kapsli, nakrętek, korków,

-bez zawartości.

OPAKOWANIA 

ZE SZKŁA

Do białych pojemników i worków na szkło 

nie wrzucamy:

- szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach itp.,

- szklane słoiki po przetworach owocowo-warzywnych,

- szklane słoiki po majonezie, musztardzie itp.,

- szklane słoiczki po żywności dla małych dzieci,

- szklane opakowania po kosmetykach.

- szklanek, kieliszków, szklanych misek, talerzy,

- porcelany, naczyń kamionkowych, doniczek,

- szkła okiennego, samochodowego, zbrojonego,

- świetlówek, żarówek, kineskopów,

- naczyń żaroodpornych,

- płytek ceramicznych, luster,

- opakowań po lekach.



WYKAZ APTEK,
KTÓRE ZBIERAJĄ PRZETERMINOWANE LEKI 

 

  

1.
 
Apteka „Rodzinna”

 
ul. J. Lelewela 9 - Koszalin 

 

2.  Apteka „Piastowska” ul. M. Drzymały 3A   - Koszalin  

3.  Apteka „Centralna” ul. Zwycięstwa 154   - Koszalin  

4.  Apteka „Alma” ul. H. Modrzejewskiej 24   - Koszalin  

5. Apteka „Dbam o zdrowie ul. Okulickiego 24   - Koszalin 

6.
 

Apteka „Superapteka
 

ul. Rynek Staromiejski 5   - Koszalin 
 

7.

 

Apteka „Morska”

 

ul. Franciszkańska 104B   - Koszalin 

 

8.

 

Apteka „Świętego Ducha”

 

ul. St. Staszica 38   - Koszalin 

 

9.

 

Apteka „Apteka 1”

 

ul. Jana Pawła II 20   - Koszalin 

 

10. Apteka „Werbena”

 

ul. J. Piłsudskiego 71   - Koszalin 

 

11. Apteka „Lipowa”

 

ul. Zwycięstwa 250   - Koszalin 

 

12. Apteka „Melisa”

 

ul. Łużycka 30   - Koszalin 

 

Lp.   WYKAZ APTEK                  ADRES APTEKI

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE 

I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

(TYPU TETRA PAK) 

Do żółtych pojemników i worków na tworzywa sztuczne, metale 

i opakowania wielomateriałowe (typu tetra pak) 

Do żółtych pojemników i worków na tworzywa sztuczne, metale 

i opakowania wielomateriałowe (typu tetra pak) 

- butelki typu PET, np. po napojach, sokach, wodzie mineralnej,

- kartoniki po mleku, sokach, napojach (typu tetra pak),

- foliowe woreczki i torebki,

- koszyczki po owocach,

- plastikowe kubeczki po serkach, jogurtach, śmietanie, 

   kefirach, lodach itp.,

- plastikowe opakowania po szamponach, płynach do naczyń, 

   mydle w płynie itp.

- puszki po napojach i konserwach,

- opakowań po olejach jadalnych i silnikowych,

- styropianu, tworzyw piankowych,

- zabawek, sprzętu RTV i AGD.

- opakowań po płynach przeciw zamarzaniu,

- opakowań po lekach.

wrzucamy:

nie wrzucamy:

Z butelek typu PET odkręcamy zakrętki, a same butelki zgniatamy!

Kartoniki po mleku, sokach oraz puszki metalowe zgniatamy.


