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UCHWAŁA NR XX/138/2016
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia 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 2016r., 
poz.446 i poz. 1579) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
(Dz. U. z 2016r., poz. 250 i poz. 1250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Lipnie Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki w brzmieniu jak 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2016r. (Dziennik Urzędowy 
z 2016r., poz. 1389) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Bobrowniki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Gradkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XX/138/2016

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki. 

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

§ 2. 1. Na terenie Gminy Bobrowniki zbiera się selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

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) tekstylia i odzież; 

16) popiół. 

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

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

§ 3. Na terenie Gminy Bobrowniki uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
służących do użytku publicznego winno odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających tak, 
aby nie utrudniać swobodnego przejścia lub przejazdu. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie, jeżeli powstające ścieki 
odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie naprawy 
związane z bieżącą eksploatacją pojazdu. 

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że nie 
spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby. 
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Rozdział 3.
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 

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

1) pojemniki o pojemności co najmniej 80 l; 

2) kontenery o pojemności co najmniej 1100 l; 

3) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l; 

4) worki o pojemności co najmniej 50 l. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania 
odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania 
odpadów komunalnych określonej w Rozdziale 4 i o pojemności wprost wskazanej lub uwzględniającej wskazane 
niżej średnie ilości wytworzonych odpadów w okresie czterotygodniowym: 

1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 30 l odpadów na mieszkańca; 

2) dla szkół wszelkiego typu - co najmniej 3 l odpadów na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla przedszkoli - co najmniej 3 l odpadów na każde dziecko i pracownika; 

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

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

6) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l odpadów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 
miejsc w tzw. „ogródkach” zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

7) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku. 

2. W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej wymagane jest 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 30 l na odpady. 

§ 7. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego przeznacza się do zbierania odpadów kosze uliczne 
o pojemności określonej w § 5 pkt. 3; 

2) pojemniki, o których mowa w pkt. 1 lokalizuje się w miejscach najczęściej uczęszczanych. 

§ 8. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być 
realizowane na bieżąco z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności poprzez 
okresowe mycie pojemników i zapewnienie ich szczelności. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

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

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach na odpady 
komunalne, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je podmiotowi odbierającemu odpady; 

2) papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, szkło należy zbierać w workach, pojemnikach 
lub kontenerach na odpady komunalne, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je podmiotowi 
odbierającemu odpady lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

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

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów; 
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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) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. 

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać: 

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

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

9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

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

11) popiół-należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych 
odpadów. 

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali: 

a) odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu, 

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – co dwa tygodnie, 

c) zbierane selektywnie – co cztery tygodnie, 

d) szkło - co 8 tygodni, 

e) popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 2 razy w miesiącu, a od 1 maja do 30 września raz na 
dwa miesiące. 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali: 

a) odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu, 

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – co dwa tygodnie, 

c) zbierane selektywnie – co cztery tygodnie, 

d) szkło - co 8 tygodni, 

e) popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 2 razy w miesiącu, a od 1 maja do 30 września raz na 
dwa miesiące. 

3) opróżnianie koszy ulicznych oraz na przystankach następuje co najmniej raz w miesiącu; 

4) z cmentarzy: 



Id: KIYPY-YMKWK-PZHAT-DEVVT-AQUFY. Podpisany Strona 4

a) odpady zmieszane – co dwa miesiące; 

b) zbierane selektywnie – co dwa miesiące. 

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych odpadów komunalnych: 

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

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

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

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

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

6) odpady budowlane i rozbiórkowe oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach ich 
pracy; 

7) tekstylia i odzież oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów – w godzinach ich pracy. 

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak 
nie rzadziej niż dwa razy w roku w przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy oraz raz 
w roku w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu zmieszanych odpadów komunalnych 
i przyczyniać się, w miarę możliwości, do ograniczania ich powstawania w szczególności poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające 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. Określa się następujące obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - 
również w nałożonym kagańcu; 

b) zwolnienie przez osoby utrzymujące psy ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, 
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający 
samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym oznaczeniem; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór; 

b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych i specjalnie 
oznakowanych, w sytuacji, gdy osoba utrzymujące zwierzę ma możliwość sprawowania kontroli nad jego 
zachowaniem - zwolnienie to nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne; 
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c) natychmiastowe usuwanie przez osoby utrzymujące zwierzęta, zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 16. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 17. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia 
oraz nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Bobrowniki, jako obszar podlegający obowiązkowi 
przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 
października. 

§ 19. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości. 
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 
gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały akt prawa miejscowego - regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy. Zgodnie z przepisami ustawy przedłożony projekt regulaminu został zaopiniowany 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie. W związku z powyższym zasadne jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu. 


