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UCHWAŁA NR XV/108/2013
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 167, poz. 1759; 
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 117 poz. 
679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013r., poz. 153) 
oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Rada Gminy Bobrowniki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/98/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marian Gajewski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/108/2013

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 22 maja 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI 

Rozdział I.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, lokali zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego 
stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, 
poddaje się segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub 
unieszkodliwiania. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę następujących rodzajów odpadów: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) zużyte opony; 

15) popioły. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 1- 4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady 
suche. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 - 7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 
bioodpady (odpady mokre). 

4. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie w sposób określony programem ich 
selektywnej zbiórki. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne można poddać 
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. 

5. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych wyłącznie 
w miejscu do tego wyznaczonym. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się wyłącznie w miejscach 
dozwolonych, a więc: 
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a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

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

2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu 
w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz 
uciążliwości dla sąsiadów. 

§ 4. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników służących do użytku 
publicznego właściciele nieruchomości realizują poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy 
krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

Rozdział II.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania 

w odpowiednim, stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Na terenie Gminy Bobrowniki ustala się następujące minimalne pojemności pojemników i worków 
przewidzianych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych: 

1) pojemniki o pojemności co najmniej 60 l; 

2) kontenery o pojemności co najmniej 3000 l; 

3) worki o pojemności co najmniej 30 l. 

2. Na terenie Gminy Bobrowniki ustala się następujące minimalne pojemności pojemników i worków 
przewidzianych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l; 

2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 80 l; 

3) kontenery o pojemności co najmniej 3000 l. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych dpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy 
uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów komunalnych określonej w Rozdziale 3 i o pojemności wprost 
wskazanej lub uwzględniającej wskazane niżej średnie ilości wytworzonych odpadów w okresie miesięcznym: 

1) dla budynków mieszkalnych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

• 41 l odpadów zmieszanych na mieszkańca (lecz nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na każdą 
nieruchomość), 

• 25 l odpadów selektywnie zebranych i 16 l odpadów zmieszanych (lecz nie mniej niż 1 pojemnik 
80 l przeznaczony na odpady zmieszane i 3 worki na odpady selektywnie zebrane), 

• popiół. 

b) w zabudowie wielorodzinnej: 

• 41 l odpadów zmieszanych na mieszkańca, 

• 25 litrów odpadów selektywnie zbieranych i 16 l odpadów zmieszanych, 

• popiół. 

2) dla szkół wszelkiego typu: 

• 3 l odpadów zmieszanych, 

• 2,2 l odpadów selektywnie zebranych i 0,8 l odpadów zmieszanych na każdego ucznia i pracownika, 

• popiół. 
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3) dla przedszkola: 

• 3 l odpadów zmieszanych, 

• 2,2 l odpadów selektywnie zebranych i 0,8 l odpadów zmieszanych na każde dziecko i pracownika, 

• popiół. 

4) dla lokali handlowych - co najmniej 80 l odpadów zmieszanych na każdy lokal handlowy; 

5) dla placówek handlowo-usługowych poza lokalem – co najmniej 80 l odpadów zmieszanych na każdy punkt 
handlowy; 

6) dla lokali gastronomicznych: 

• 20 l odpadów zmieszanych, 

• 14 l odpadów selektywnie zebranych i 6 l odpadów zmieszanych na jedno miejsce konsumpcyjne, 
dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu. 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik pojemności 80 l na punkt; 

8) dla budynków lub budowli wykorzystywanych na inne cele, w tym przez przedsiębiorców: 

• 11 l odpadów zmieszanych na jedną osobę zatrudnioną lub wykonującą czynności na rzecz właściciela 
lub przedsiębiorcy na innej podstawie niż umowa o pracę, 

• 3 l odpadów zmieszanych i 8 l selektywnie zebranych na jedną osobę zatrudnioną lub wykonującą 
czynności na rzecz właściciela lub przedsiębiorcy na innej podstawie niż umowa o pracę jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l na odpady zmieszane na nieruchomości. 

9) dla cmentarzy – co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l. 

2. W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej wymagane jest 
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 80 l na odpady. 

§ 7. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości: 

1) każda nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy powinna być wyposażona w co najmniej jeden 
pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby osób rzeczywiście 
zamieszkujących na terenie nieruchomości lub przebywającej czasowo na terenie nieruchomości i normatywnej 
ilości wytwarzanych odpadów, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 80 l; 

2) zezwala się przy zachowaniu minimalnej pojemności pojemnika ustalonej zgodnie z § 5 ust 1 pkt 1) na 
wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy z jednego lub kilku pojemników na odpady; 

3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych może nastąpić jedynie w miejscach nie 
stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla 
korzystających z tych urządzeń i pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

§ 8. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać 
w miejscu wyodrębnionym. 

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich 
ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie. 

3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym oraz poddawane 
czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie w należytym stanie sanitarnym. 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dbania o szczelność pojemnika . 

Rozdział III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w workach, pojemnikach, kontenerach na 
odpady komunalne w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne; 
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2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale oraz szkło (odpady suche) należy 
zbierać w workach, pojemnikach, kontenerach na odpady komunalne, a w terminach odbioru odpadów 
udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone (odpady mokre) należy zbierać w workach, 
pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, 
przy czym odpady zielone można także: 

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) gromadzić w kompostowniach przydomowych. 

4) przeterminowane leki należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

5) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do: 

a) punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) punktów ich sprzedaży. 

6) zużyte baterie i akumulatory należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży. 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do : 

a) punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) punktów ich sprzedaży, 

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. 

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać: 

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe: 

a) należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne należy przekazywać 
podmiotom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

11) powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne w szczególności: 

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 

b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, 

c) pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 

d) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 

e) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, 

f) zużyte kartridże i tonery, 

g) przepracowane oleje zebrane w sposób selektywny, mogą być przekazywane przez mieszkańców 
bezpośrednio do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych określanego dalej jako PZON, stanowiącego 
ogólnodostępny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK. 
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§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy i z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

1. z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi poniżej ośmiu lokali mieszkalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ; 

a) w okresie od 1 maja do 30 września – dwa razy w miesiącu lub na zgłoszenie telefoniczne, 

b) w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz w miesiącu. 

2) bioodpady, w tym odpady zielone (odpady mokre): 

a) w okresie od 1 maja do 30 września – co dwa tygodnie lub na zgłoszenie telefoniczne, 

b) w okresie od 1 października do 30 kwietnia – raz w miesiącu. 

3) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (odpady suche) – co cztery 
tygodnie; 

4) szkło – co osiem tygodni; 

5) popioły - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu. 

2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej powyżej ośmiu lokali mieszkalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu; 

2) bioodpady w tym odpady zielone (odpady mokre): 

a) w okresie od 1 maja do 30 września – co dwa tygodnie lub na zgłoszenie telefoniczne, 

b) w okresie od 1 października do 30 kwietnia – raz w miesiącu. 

3) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (odpady suche) - co cztery 
tygodnie; 

4) szkło – co osiem tygodni; 

5) popioły - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu. 

3. z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) w okresie od 1 maja do 30 września – co najmniej raz w miesiącu, 

b) w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz w miesiącu. 

2) bioodpady, w tym odpady zielone (odpady mokre): 

a) w okresie od 1 maja do 30 września – co najmniej raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – 
raz w miesiącu, 

3) papier i tektura tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - co cztery tygodnie; 

4) szkło – co osiem tygodni. 

5) popioły - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu. 

§ 11. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego: 

1) kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać: 

a) w okresie sezonu trwającego od 1 kwietnia do 30 września - co najmniej dwa razy w tygodniu, 

b) poza sezonem – jeden raz w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów - z częstotliwością nie 
dopuszczającą do ich przepełnienia. 

2) kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać z częstotliwością zapewniająca 
lokalne potrzeby w tym zakresie; 

3) z cmentarzy - według potrzeb; 
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4) w przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami według potrzeb; 

5) po organizowanej imprezie w następnym dniu roboczym. 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
oraz z terenów użytku publicznego: 

1) chemikalia i zużyte opony – oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich 
sprzedaży – w godzinach ich pracy; 

2) przeterminowane leki – oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w aptekach – w godzinach 
ich pracy; 

3) baterie i akumulatory – oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży 
– w godzinach ich pracy; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz 
w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

5) meble i odpady wielkogabarytowe – oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach 
pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe: 

a) wymienione w § 9 pkt 9 lit.a – oddawanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach 
pracy, 

b) wymienione w § 9 pkt. 9 lit. b – umieszczanych w pojemnikach zamówionych odpłatnie u przedsiębiorcy 
odbierającego odpady w terminie uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady komunalne. 

7) tekstylia i odzież – oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach pracy; 

8) odpady wielomateriałowe – oddawane w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach pracy. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1. 

Rozdział IV.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

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

§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy prowadzenie psów na uwięzi, 
a psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu. 

2. Natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, 
jezdniach, placach i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 16. Osoby utrzymujące psy rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązane są zapewnić 
wywieszenie tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości . 

Rozdział V.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 17. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej. 

§ 18. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie 
pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia 
powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich i bezpośrednie ich otoczenie winny być utrzymane w należytej 
czystości. 
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Rozdział VI.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 19. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Bobrowniki tj.: 

1) miejscowość Bobrowniki; 

2) w miejscowości Rybitwy - bloki; 

3) w miejscowości Gnojno - blok; 

jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 
kwietnia lub od 1 października do 31 października. 


