
UCHWAŁA NR XXII/143/2013 

RADY GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 21 marca  2013 r. 
 

 

w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)
1
 oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391z późn. 

zm.)
2
 i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie 

Kujawskim,  
Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Zakrzewo, zwany w 

dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo 

 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 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 21, poz. 113, Nr 117, poz . 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153  
2
  2012 poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228 



 
Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 
regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Powyższa ustawa 

weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zatem termin uchwalenia przez Radę  Gminy Zakrzewo  

nowego regulaminu upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. 
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po 

zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Znowelizowana ustawa wymaga także, aby rada gminy wskazała w regulaminie wymagania wynikające 
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr XXII/143/2013 

Rady Gminy Zakrzewo 

z dnia 21 marca2013 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo 

 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 1. Właściciele nieruchomości  mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne w 

sposób selektywny w zakresie wskazanym w § 2. 

 

§ 2. 1. Ustala się zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w następujący sposób: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

2) zużytych baterii i akumulatorów, 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

6) zużytych opon, 

7) odpadów zielonych, 

8) odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji,  

9) odpady pochodzące z palenisk domowych, 

10) papieru, tektury, 

11) metalu, 

12) tworzyw sztucznych, 

13) szkła, 

14) opakowań wielomateriałowych. 

 

2. Przeterminowane leki i chemikalia należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 

komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości. Przeterminowane leki należy 

przekazywać do punktu selektywnej zbiórki lub do punktu ich sprzedaży, a chemikalia 

przekazywać do punktu selektywnej zbiórki. 

 

3. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 

komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, które należy przekazywać do 

punktu selektywnej zbiórki lub do punktu ich sprzedaży. 

 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 

komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, które należy przekazywać do 

punktu selektywnej zbiórki lub do punktu ich sprzedaży.  

 

5. Meble i odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 

komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przekazywać  do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów. 

 



6. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych należy gromadzić 

odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie 

nieruchomości i przekazywać  do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

 

7. Zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych                       

w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów lub do punktu ich sprzedaży. 

 

8. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 9 mogą być zbierane i odbierane łącznie 

jako odpady mokre. 

 

9. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 10-14  mogą być zbierane i odbierane 

łącznie jako odpady suche. 

 

10. Z nieruchomości będą odbierane odpady komunalne niesegregowane. 

 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może 

odbywać się na terenach publicznych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

 

2. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku 

publicznego może odbywać się pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do 

kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych 

 

3. Naprawa pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości pod 

warunkiem że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby  i powietrza, a zużyte części są 

gromadzone w odpowiednich pojemnikach. 

 

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§ 4. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1. przewiduje się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:  

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l;  

2) kosze na odpady o pojemności od 80 l;  

3) worki o pojemności od 60 l;  

4) kontenery o pojemności od 7 m
3
; 

 

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej 

następujące normy:  

             1) szkoły    (wszystkich typów i szczebli) -  3   litry    na    każdego    ucznia,     pracownika,   przy                     
                  czym określa się minimalną pojemność pojemnika -  80 litrów, 

             2) przedszkola - 3 litry na każde dziecko, pracownika, przy czym określa się   minimalną   

                  pojemność pojemnika - 80 litrów, 



             3) sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel poza lokalem - 11  litrów na   każdego   

                  pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 80 litrów, 

             4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. letnie ogródki - 20 litrów na każde miejsce  konsumpcyjne,   
                  przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 80 litrów, 

              5) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy – 11  litrów  na 

                   każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność   pojemnika - 80   
                   litrów, 

              6) hospicja,  domy   opieki itp. - 20 litrów na 1 łóżko, przy czym określa  minimalną                        

                  pojemność pojemnika - 80 litrów, 

              7) hotele,  pensjonaty, schroniska   oraz   inne   placówki   noclegowe - 20 litrów na 1 łóżko,  przy   
                   czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 80 litrów, 

              8) przychodnie   i   gabinety   lekarskie – 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy  czym   

                   określa się minimalną pojemność pojemnika - 80 litrów, 
               9) targowiska –   50   litrów   na    każde   stanowisko/  punkt   handlowy,   przy czym określa się       

                   minimalną pojemność pojemnika - 80 litrów, 

             10) garaże -   30   litrów   na   każde  10   garaży,   przy    czym   określa się minimalną pojemność   
                    pojemnika - 80 litrów, 

             11) obiekty  sportowe  (stadiony,   hale  widowiskowo-sportowe,  korty itp.) - 1 litr    na 1    

                   osobę   korzystającą  z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność  pojemnika - 240   

                   litrów, 
             12) ogrody działkowe - w okresie od 1 marca do 31 października 30 litrów na każdą  działkę, poza   

                   tym   okresem   5 litrów   na   każdą działkę,  przy   czym   określa  się   minimalną pojemność   

                   pojemnika - 240 litrów, 
             13) cmentarze -   5   litrów   na   każde  10   miejsc   pochówku,   przy czym określa się minimalną   

                    pojemność pojemnika - 240 litrów, 

             14)  inne -  należy   tygodniowy   wskaźnik   nagromadzenia   odpadów   stosować    odpowiednio,         

                    przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 80 litrów. 
 

 
3. Pojemniki na odpady komunalne powinny być szczelne, zamykane, wytrzymałe, myte i czyszczone w 

miarę potrzeb oraz umieszczone w miejscu gwarantującym łatwy dostęp. 

 

 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych          

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

 

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów  w następujący sposób: 

1) odpady mokre z nieruchomości - odbierze firma wybrana przez Gminę Zakrzewo w    

przetargu. 

2) odpady suche z nieruchomości - odbierze firma wybrana przez Gminę Zakrzewo w 

przetargu. 

3) odpady zmieszane z nieruchomości  - odbierze firma wybrana przez Gminę Zakrzewo 

w przetargu. 

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, 

która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przekazuje 



odpady komunalne o których mowa w §2 ust.1 pkt.1-6 do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

 

3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, 

która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, może 

przekazać  odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 7-14 do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

 

§ 6. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał zarówno          

z zabudowy jednorodzinnej jak i z wielorodzinnej z  następującą częstotliwością: 

             1) odpady "mokre" - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym, 

             2) odpady "suche" - nie rzadziej niż 1 razy w miesiącu kalendarzowym, 

             3) odpady zmieszane - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym, 

             4) kosze uliczne - nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu. 

 

§ 7. Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych położonych na nieruchomościach 

ciąży na właścicielu nieruchomości i realizowane jest przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w tym zakresie. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych realizowane będzie z 

częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w roku  zapewniając niedopuszczanie do ich przepełniania. 

 

 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 8. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych i ograniczać ilość wytwarzania tych odpadów a także podjąć działania mające na 

celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów w tym poprzez selektywne 

zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 9. 1. W celu zapewnienia w otoczeniu porządku, bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniem         

i uciążliwością dla ludzi – osoby  utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek: 

           1) zapewnić opiekę  nad psami i innymi zwierzętami domowymi, 

           2) usuwać  zanieczyszczenia spowodowane   przez   psy i inne  zwierzęta  domowe                  

               w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych                    

               pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach,  

               parkingach,   parkach  Zanieczyszczenia należy umieszczać w oznaczonych  

               pojemnikach lub koszach ulicznych. 

 

2. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest 

dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu 



zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i w widocznym miejscu oznaczonym tablicą 

ostrzegawczą. 

 

Rozdział 6. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

 

§ 10 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej powinni 

przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Wytwarzane przez zwierzęta odpady i nieczystości nie mogą powodować zanieczyszczeń 

nieruchomości. 

4. Ule z pszczołami mogą być ustawione w odległości 10 metrów od granicy nieruchomości 

sąsiadujących. 

5. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach: 

         1) zabudowy mieszkaniowej o dużej intensywności - szeregowej i wielorodzinnej, 

         2) zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

 

 

 

Rozdział 7. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzenia 

 

§ 11. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Zakrzewo podlegają obszary: 

          1)   zabudowane budynkami wielorodzinnymi, 

          2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do 

przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić w terminie od               

dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października. 


