
UCHWAŁA NR LXIII/1628/22 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 4 ust. 1-2a pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4465) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) pozostawiania poza pojemnikami na odpady, odpadów komunalnych w postaci żywności i resztek 
jedzenia, w sposób stwarzający łatwy dostęp do tych odpadów dziko żyjącym zwierzętom, 
w szczególności gryzoniom i ptactwu (nie dotyczy umieszczania resztek warzyw i owoców 
w kompostownikach).”; 

2) w § 9 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) o konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, bramowego, hakowego lub 
podobnego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo 
hydraulicznym dźwigiem samochodowym, a także przy użyciu pojazdu z automatycznym ramieniem, 
sterowanym przez kierowcę z kabiny zapewniającym sztywny chwyt pojemnika.”; 

3) w § 14 w ust. 2 w pkt 2: 

a) lit. a-c otrzymują brzmienie:  

„a) szkoły, przedszkola, żłobka lub klubu malucha – 3 l na ucznia albo dziecko uczęszczające do żłobka,  
przedszkola lub klubu malucha, 

b) szpitala, zakładu opieki zdrowotnej lub hospicjum – 20 l na łóżko szpitalne, 

c) koszar, hotelu, hostelu, motelu lub pensjonatu – 20 l na miejsce sypialne,”, 

b) lit. j otrzymuje brzmienie:  

„j) garaży wolnostojących – 10 l na każdy garaż,”; 

4) w § 18 w ust. 1 pkt 3-4 otrzymują brzmienie: 

„3) w przypadku odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych - co najmniej 1 raz na cztery tygodnie, a w przypadku nieruchomości 
zabudowanych budynkami wielolokalowymi, nieruchomości niezamieszkałych oraz niezamieszkałych 
części nieruchomości stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co 
najmniej 1 raz na dwa tygodnie; 

4) w przypadku odpadów z papieru - co najmniej 1 raz na cztery tygodnie, a w przypadku nieruchomości 
zabudowanych budynkami wielolokalowymi, nieruchomości niezamieszkałych oraz niezamieszkałych 
części nieruchomości stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co 
najmniej 1 raz na dwa tygodnie;”; 

5) w § 18 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w przypadku mebli i odpadów wielkogabarytowych co najmniej 1 raz na sześć miesięcy;”; 

6) w § 23: 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i w osadnikach 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się zgodnie z przepisami prawa, 
wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Prezydenta Wrocławia   na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Wrocławia, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do przepełnienia się zbiorników lub 
osadników.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu: 

„1a. W przypadku nieruchomości zamieszkałych lub użytkowanych, zbiorniki bezodpływowe należy 
opróżniać z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności 
zbiorników, jednak nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące. Dopuszcza się mniejszą częstotliwość 
opróżniania zbiorników bezodpływowych niż 1 raz na trzy miesiące w przypadku, gdy 
udokumentowane zużycie wody do celów bytowych z okresu ostatnich 3 miesięcy będzie mniejsze niż 
75% pojemności zbiornika bezodpływowego. 

1b. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na 
podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego 
braku - zgodnie ze przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących 
przepisów. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie 
zużytej wody, która nie została odprowadzona do zbiornika (np. zużyta do podlewania ogrodu, 
napełnienia basenu), gdy jej wielkość zostanie ustalona na podstawie odrębnego licznika. 

1c. W przypadku nieruchomości zamieszkałych lub użytkowanych, nieczystości ciekłych 
gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się 
z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a w 
przypadku  braku tej instrukcji nie rzadziej niż 1 raz na rok. 

1d. Właściciele lub użytkownicy nieruchomości zobowiązani są, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do udokumentowania 
wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków  poprzez okazanie: 

a) umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie Wrocławia 
oraz 

b) rachunków, faktur, paragonów lub innych dokumentów wystawionych każdorazowo przez 
przedsiębiorcę po wykonaniu usługi, na których wskazana będzie co najmniej informacja o ilości 
odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości. Właściciel nieruchomości lub jej 
użytkownik zobowiązany jest do zachowania powyższych dokumentów przez okres 12 miesięcy. 

1e. Zabrania się mieszania ze sobą: nieczystości ciekłych bytowych, nieczystości ciekłych 
przemysłowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakazuje się odprowadzania nieczystości ciekłych poza stacjami zlewnymi, a w tym do rowów, 
gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej i innej sieci miejskiej bez zgody 
zarządzającego tą siecią oraz pompowania ich na pola, łąki i inne tereny zewnętrzne.”; 

7) w § 24 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) uprzątanie błota, lodu i śniegu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych ciągów komunikacyjnych 
położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, dróg 
dla pieszych, dojść do budynków i garaży oraz do miejsc gromadzenia odpadów, poprzez gromadzenie 
tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża 
przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody 
roztopowej do kanalizacji; 
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2) uprzątanie i usuwanie, w tym między innymi poprzez zmywanie w miejscach zadaszonych, 
niewymienionych w pkt 1 zanieczyszczeń, w tym opadłych liści i odpadów pozostawionych 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, z części nieruchomości służących do użytku publicznego, np. 
schodów, opasek budynków, wejść do piwnic, zagłębień okien piwnicznych, dojść do budynków od 
strony podwórek.”; 

8) w § 27 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt bez codziennego dozoru w obrębie 
nieruchomości niezamieszkanych.”; 

9) w § 28 w ust. 1 wyraz „chodniki” zastępuje się wyrazami „drogi dla pieszych”; 

10) w § 30 w ust. 3 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie: 

„b) od 1 czerwca do 31 sierpnia,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia 

 
 

Sergiusz Kmiecik 
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