
UCEWAŁA NR xxv/ 166/2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 listopada2012 r.

w spmwie uchwalenia Regulaminu utlzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gni€wkowo

Na podstawie ań' 18 ust. zpkt. 15 w związku zań.40 ust. lustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.2Z0; Dz.IJ. z 20OZr. Nr 62, poz.
558; Dz. U. r 2002r. Nr ll3, poz. 984, ; Dz. U. 2002r. Nr 214 poz.t 806; ; Dz. U. 2003r. N r 80, poz. j t't; Dz.IJ.
z 2003r. Nr 162, po2.1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, po2.1271. Dz.IJ. z 2004r. Nr t 0Z, poz. 1055; Dz.IJ. z 2004r.
Nr 116, poz. 1203t Dz. U,22005r. Nr I'72, poz. 1441; Dz. U. 2006r. Nr I't, poz. l2g; Dz. U. 22005r. Nr 175,
poz.145'7; Dz. U. 22006r. Nr I 81, poz. 133'lt Dz. u. z 2007 r.Nr 48, poz.32'j;Dz.IJ.2007r. Nr 13 8, poz. 974; Dz.
U. 22007r. Nr I '73, poz.l2l8t Dz. U. zf008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U; zZ00Br. Nt ZZ3, poz. 1458; Dz. U.
z2009t.Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009r. Nr I5'7, poz. I24It Dz. U. z 2010r. Nr 29, poz. 142., Dz. U. z 2010r. Nr
28, poz. 146;Dz.l. 22010r. Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. Z3O:Dz.\J. z\\Ilt Nr I17, poz. 679;
Dz. U. r20llr. Nr 134, poz.'7'7' lt Dz.Ll. z20llr. Nr 2t, poz. 113; Dr. U. zT\tlr.Nr 2Ij, poz. I2Bi; Dz.rJ.
z2011r. Nr 2I.7, poz' I28I]' Dz. U' z20I1|. Nr 149, poz' 887 oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzęśnia 1996..
o utl4rmaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.I]. z2012r, poz' 39l) i po zasięgnięciu opinii Powiatolvego
Inspekto$ sanitarnego w lnowlocła\'r'iu Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postano1yienia ogólne

s 1' Regulamin utrzymania czystości iporządku, zwany dalej regulaminem, okleśla sfczęgólowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo.

s 2.Itekroć w niniejszym fegulaminiejest mowa o:

l) ustawie - ialęiry pżęz to rczumieć ustawę zdnia 13 września ig96r. o utrzynaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz. U. z 2012r., poz.39I);

2) pojemnikach _ należy przez to rozumieć także kontenery, wolki, kosze uliczne służące do zbierania odpadów.

Rozdzia'ł2.
Wymagania w zakresi€ utrzymanir cfyŚtości i porządku na ter€nie nieruchomości

s 3. Właścicielę nleruchomości obowiązani sĘ do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający or{pady
do odbieraDia nasĘpujących rcdzajów odpadó\ir' zebfanych sęlekg.wnie:

l)papieru i tektury;

2)metali;

3)tworzyw sztucznych;

4)szkła:

5)opakowań wielomaterialowycb;

6)odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

7) przeterminowanych leków;

8)chernikaliów;

9)zu4,tych baterii i akumulatorów;

lo)zużytego sprzętu ęlektrycznego i elektronicznego;

1 1)mebli ! innych odpadó\"/ wie]kogabarytowych;

l2)odpadów budowlanych i rozbió.kowycn;

l 3)zuą'tych opon;

14)odpadów zielonych.
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$4. l.Niesegręgowane odpady komunalDe oraz odpady wskazane ws3 pkt l-6 ipkt 14 nalęą, zbieoć
w pojemnikach.

z'odpady w postaci przęterminowanych lekarst.|v Dależy zbierać w oznakowanych pojemnikach ustalvionych
w aptękach, wskaza[ych prfęz Gminę Gnięwko*rc lub w punktach sęlękoĄYnego zbielania odpadów
komunalnych.

3'odpady wpostaci zuz)'tych baterii i akumulatorów małogabaĘ'to1ł)'ch naleł zbierać w oznakowanych
pojemrrikach ustav'/ionych w budynkach u4.teczności publicznej wskazanych pżez cminę Gniewkorvo óraz
w punktach sprzędMy batęrii i akunulatorów lub w punktach selektywnęgo zbierania odpadólv komunalnych'

4.odpady w postaci zu4tych baterii i akumu]atorów należy zbięrać wpunktach sprzędazy baterii
i akumulatorów lub w puŃtach selektywnego zbierania odpadów komunalnyoh '

s.Zużyty spżęt elektryczny i elekroniczny należy ptzękaz:r.wać na zasadach określonych w ustałie z Clnia 29
lipca 2005r. o zużytym sprzęcie ęlektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze fm.) Clo punktów
zbierania zorganizowanych przez sprzedawców omz w punktach se]ektywnęgo zbierania odpadów komunainych.

6'Meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także odpady budowlane i rozbiórkowe naleĄ zbier ać i przękazać
iv punktach selektywnego zbierania odpadó\ł komunalnych'

- 7.Chemikalia i zuąłe opony należy zbięrać i przekazaó w punktach selektywnęgo zbierania oclpaclów
komunalnych .

s 5. l.Właściciele Dięruchomości zapewnia.ją niezwłocznę uplzątnięcie błotą śniegu, lodu i innych
za'ieczyszczeń z chodnikó1v służĄcych do użytku publicnego polożonych wzdhlż nieruchomości .

2.obowiązek o którym mo\'r'a w ust. l winien być realizowany przęz zgafiięcię błota, śnięgu, lodu i innych
fanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

$6. l.Mycie inaprarva po.jazdórv samoohodo$Tch na terenach publicznych, poza myjniami iwarsftatami
naprawczynijest dofwolone wfącztli € w miejscach do tego wyznaczonych.

2.Zezwa1a się na mycie pojazdów sańochodo\łTch na tęrcnie nięruchomości nię sł!żącej do uŹytku
publicznego, pod warunkięm odprowadzania powstałych ścieków do kana]izacji lub zbiomików beiodpływowych,
po uprzedlim przejściu przez łapacz oleju lub odstojnik.

3.Dorazne naprawy i regulacje samochodów, związane zich bieżącą eksploatacją są doz'voloDę na tercnię
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spotvodują zanieczyszczerria wód lub gl;by oraz uciĘŹliwości dla sąsiadów'
Powsta.łe odpady powinny być zbierane w pojemnikach do tego pżeznaczonyclr.

Rozdzial3.
Rodzaj€ i minimaln4 pojemność pojemników pE€znaczonych dp zbi€rania o.lpa.lów komundl'rych na
terenie nieluchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozrnieszczeniatych pojemników i ich

utŹyDanie lv odpo\Yiednim stanie sanitamym' porządkorrTm i technicznym

s 7..l.Ustala się następujące rodzaje pojenrników pŹezuczonych do zbierania odpadów komunalDych na
ternie nieruchomości o minimalnej pojemnoŚć:

1) 0,030m3 na ] mieszkańca,/l tydzięń w zabudowle mięszkaniowej zzastfzeżenięm, iż każda Dieruchomośó
powinna być \,Vyposażona w co najmniej l pojemnik o pojemności o,o60mr ;

. 2)0,003m3 na 1 ucaria,/dziecko/pracownik' l tydzień w szkołach i przedszkolach z zastrzeżenięm, iż kazda
nieruchomośó powinna byó wyposażony w co najnrnięj 1 pojemnik o pojemności 0,060m3 ;

3)0'0l5fif na I łóżkoll tydzięń w hotelach, motelach, pensjonatach, domach ponocy społeczooj
zzastrzężeiierĄ' iż kaźda nieruchomość powinna być wyposażona rv co najmniej l pojórnnik'o pojemności
0.060m3 ;

.4)0,0l0m3nalpncownik' ltydzieńwzak,ładachrzemieślniczych,usługowych,produkcyjnych,nragazynach,huńowniach, placach budowy' biurach, urzędacl\ przychodniach, gabinetach iekaiskich, li"'ni"""t, ipńt""l',
pomieszczęniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnycli zaworlów z z^strzężeniem, iz r'azdy z tycipunktów winien byó wyposażony .i\' co najmnięj 1 pojemnik o pojęmności o,12om3;

....:)oj'.''''T: i".] :].jsce 
ko n sum pcyj n e/ 1 $'dzień w lokaląch gastron omjcznych z zastrze.zeniem, iżkaż,dy z t,lchpunKlo\n u ln|en DJ c Ę posażon) \Ą co najmniej J pojemn ik o pojemnosci 0,l20m ;
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ó)0'0l0m. na 1pracownika/l tydzień ]v punktach handlowych z zastfzeżęfięm, iż każdy ztych punktów
winien być wyposażolly w co najmniej 1 poj€mnik o pojemDości 0,060m';

7)0,020m. na l dzialkę/l tydzień w ogrodach działkowych wokesie od ol marca do 3l paŹdziernika
z zasIrzeże]r'ięfi, iż każda ni9ruchomość powinna być wyposażona rvco najmniej lpojemnik o pojemności
0,060m3 ' Poza tym okresem minimalna pojernność pojemników wynosi 0,005m. na l działkę/l tydzień'

2.Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadórv komunalnych na drogach publicznych .
0.020m3

3'Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznyoh winny być lozmieszczone plzy
ciągaoh pieszych w odstępach nie większych niż 200m,jak również przy oznakowanych przejściach dla pieszy;h.

4.Utrzymanie pojęmników w odpowiednim stanie powinlo być realizowane poplzęz stosowanie zabiegów :
l )sanitarnych - myci€ pojemników;

2)porządko\.iych - utrz}''manie czystości wokół pojemników;

3)technicznych - umożliwienie zbierania i załadunku odpadó]v;

4)dezynfekcję pojemników na odpady, która porvinna być wykonana co najmniej raz wroku wmieiscach
tł}Iacznie do Ięgo prfeznrczon) ch'

Rozdział 4.
częstotlirłość i sposób pozb}.wlniĄ się odpadórł komunalnyc|r i nieczystości ciekłych z ternu nieruchomości

oruz z tera ów ptzeznaczoDych do użytku publiczn€go

s 8. l'Ustala się Dastępującą częstotlhvośó pozb1,.wania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz
z tere|rów pfzeznaozonych do uż)1ku publicznego

l)niesegregowane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

2)odpady segręgowane: papier, tekturę, metale, twolzJ^va szttlczllę, szkło i opakowania wielomatęriałowe - laz
na mresląc;

3) odpady segegowanę| ulegającę biodegradacji i zięlone . raz na dwa tygodnie;
4)odpady komunalne z koszy ulicznych.nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;

s)odpady komunalne z cmęntafty nię rzadziei niż raz w tygodniu'

2.właścicjele nieruchomości wyposaŹo'ej w fbiornik bezodpływo*y nieczystości ciekĘch , zobowiąza|i są
do pozbywania się llięczystośoi ciękłych z ozęstot]iwością stosowną do potrzeb, nie dopuszczając do ich przelania
się i wylania na porvierzchnię guntu' jędnak nię rzadzie: niż raz na dwa miesiące' Częitotliwość lq,urczrr
nięczystości ciekłych powinna być określonajako iloraz śrędniego rocznego zużycia wody i pojęmności zbiornika
bezodpływowego'

3. Zmiesza|\ę odpady komunalne' odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnvch
powinny być przekazane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do regiona|llycfi instaLacji,
o których jest mowa w załączniku do LrchwĄ Sejniku Wojewódzhva Kujawsko-Pomorskiego Nr XXVy434/i2
z dfiia24 wrześńia 2012|.

4'odpady komunalne inne niż rtymienione w rozdziale Iv ust' 3 winny być poddanę odzyskowi .

^s.odebrane 
nieczystości ciekłe winny być pżekazane do punktu zlewnego Da oczyszczalni ścieków

RozdziAł 5.
Inne łTmagania EYnikające z woj€wódzkiego planu gospodarowaDia odpgd.rmi

s 9' Właścicięle nieruchoności winni zapobiegać powstawarriu odpadów i ograniczać ich ilość. a także podjąć
działania mające na celu ułatwięnia poddania procesom odzysku. wytwońnych odpadów' wty,n popri"'
selektywne zbiefania odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 6.
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

s 10. 1'osoby utrzymujące zwierzęta doDowe sąobowiązane do:
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l)zachowania niezbędnych środków ostrożności, zapewniającycb ochronę przed zagrożeniem oraz
uciąfliwośoiani ze strony Zwierząt domowych dla zdrowia i {cia ludzi;

2)prorvadzenia psa na smyczy;

3)niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych odchodami zwierząt domortrych na chodnikach,
jezdniach, placach' parkingach, terenach zielonych i iflnych tercnach przeznaczonych do uĄ.tku publicznego.

2. osobom ukzymującym zwierzęta domowe nie wolno|

l) 1vprowadzać psów i innych zwierfąt domowych do obiel.tów uŹyteczDości publicznej, z wyłączeniem
obiektów przęznaczonych dla zwierząt, jak schJoniską lecznice itp' Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, kożystaj4cych z pomocy psów - przewodników;

2) wprowadzać psów i innych zwierząt domo\łych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk
szkolnych i ogfódków przedszkolnych.

3' Zwo|nienie psa ze smyczy jest dopuszczalne tytko w pżypadku gdy pies jest w kagńcu ijedy1ie
w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych, pod waruŃiem sprawowania bezpośredniej kontroli
nadjego zachowaniem.

4. zabftnia s]'ę fwallriania z rlwięzi psów las uznawanych za agresywne' icb mieszańców o.az innych psów
zagmżających otoczeniu'

Rozdzifll T.
wymagania utrzym}'rdAnia zwierząl gospodarskich na terenach rrTlącfonych z plodukcji mtniczej

s11. l.Zabrania się utrzymywauia zrvi€Iząt gospodarskich rra telenach osiedli mieszkaniowych, terenach
miejqkich o zuanej zrbudowie miesz-kcniouej.

2. Dopuszcza się na obszarach miejskich o luźnej zabudowie prowadzenie małych przydomowych hodowli
drobiu, królików na własny uż}tek.

3.właścicielę nieruchomości utrzymujących zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do pro\'''adzenia chowu
w sposób lrieuciązli$,} dla sąsiednich nieruchomości, w szcf9gólności w zakesie hałasu i przykrych zapachów.

Rozdzial8.
obszary pod|egsjąc€ obowiązkowej derafyzacji i termiDy j€j przepro\Yadzania

s12. 1. obszar całej Gmiuy Gniewkowo,na któIej występują nieruchomości podlega obowiązkowej
deratyzacji.

2.właściciele nieruchomości zobowiąfani sądo przeprowadzania delatyzacji na terenie nięruchomości'
3.D€ratyfację nalezy pfzęplowadfić dwa razy w roku w okresie od 20 kwiotnia do 20 maja i od 20 września do

20 października oraz na bieżąco w przypadku wystą)ienia gryzoni nate'enie nięruchomoscl.

""",*,1*"i;TtJ;u""*"
$ 13. Traci moc uchwała nr XLV/3 2112006 Rady Miejskiej w Gnielvkowie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie

przyjęcia Regulamintr utrzymania czystości i porządku naterenię Gminy Gniewkowo.

s 1'{' Wykomnie uchwały powierza się BurmistŹowi cnięwkowa.

-. 's 15' Uchwa}a wchodzi \ł życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dziennjku U.zędowym woje\Yództwa
Ku.iawsko-Pomolskiego.

PRf E\'VODNICcY RĄ!Y
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Uzasadnienie

Projekt nowej uchwab' został pŹygotowany w związku z rym, że organ nadzoru wskazał potrzebę zmiany
niektórych postanowień uchwał: Nr XLV/321/2006 Rady Miejskiej w Gniewko\łie z dnia 29 czenvca 2006r.
w sprawie pfzyjęcia Regulamiflu ufuzymania czystości i porządku na terenie cminy Gniewkowo' NI
)o(Vl83/2008 Rady Miejskiej W Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2008I. zmieniającą uchwa,lę w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo' obecnie odmie'ne w części
stanowisko olgan nadzo rtt zajs, przy analizie uchwały nr Xwm/223/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowię z dnia
3 wżeśnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regu|aminu utrzymania czystości i porządku na terenie cminy Gnievr'kowo,
któfa uwzględniała treści w/w uchwał oraz kilka nowych zmian' Uchylenie poprzednich dwóch uchwa,l
podyktowane było względami |ęgislacyjnymi o r^z poItzebami w zakresie stosowaDia prawa miejscowego. Projekt
uchwary został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe8o Inspektom Sanitamego w Inowroc,lawiu. W związku
z po\łyższym w}nvołanie niniejszej uchwa|' uwazam fa fasadne. Inicjatoręm uchwały jest Bulmistlz Gnięwkowa.

Sporządziła: A. Sidorowicz

Przewodniczący Rady

mgr Jan
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