Uchwała nr XXII/162/2013
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Czernikowo
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Rada Gminy Czernikowo uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY CZERNIKOWO
ROZDZIAŁ 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo.
§ 2. 1.Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku należy
w szczególności:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w rozdziale 2, pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 2;
3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących
utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz
dostępnych dla
korzystających z nich i pracowników przedsiębiorstwa.
§ 3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców zobowiązani są do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników, worków lub kontenerów
do gromadzenia odpadów zgodnie z rozdziałem 2;
2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 2.
§ 4. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być zbierane
i przekazywane w sposób selektywny w pojemnikach lub workach odpowiadającym wymaganiom
określonym w niniejszym regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 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,
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11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) zużyte opony.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.2 pkt. 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie, jako
odpady suche.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust.2 pkt. 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie, jako
bioodpady (odpady mokre).
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych
w celu odzyskiwania maksymalnej ilości surowców wtórnych stosownie do posiadanych
możliwości technicznych.
6. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy wydzielać z powstających
odpadów komunalnych.
§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezakłócający ruchu
pieszych.
§ 6. 1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na nieruchomości pod
warunkiem:
a) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego,
b) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków
ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych może odbywać się również poza warsztatami naprawczymi na
terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady zostaną umieszczone w pojemnikach.
ROZDZIAŁ 2
Rodzaj 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
§ 7. 1.Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do
zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, w ilości zapewniającej
ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 3.
2. Przewiduje się następujące pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
Czernikowo:
a) kosze uliczne na odpady zmieszane o pojemności od 35 l do 70 l;
b) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 60 l,110 l, 120 l i 240 l;
c) kontenery na odpady zmieszane o pojemności od 1100 l,
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
metali, papieru i tektury o pojemności 1100 l, 1500 l i 2500 l;
e) worki służące do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 60 l do 120 l, odpowiednio
opisane i oznakowane.

§ 8. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej
następujące normy:
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Lp.

Rodzaj obiektu

Norma miesięczna przy
wywozie z terenu wsi
Czernikowo

Norma miesięczna przy wywozie
poza terenem Czernikowa

1.

Budynki
wielomieszkaniowe

Liczba osób zamieszkałych
x 0,040 m3 (40 l)

Liczba osób zamieszkałych x
0,030 m3(30 l)

Domy jednorodzinne

Liczba osób zamieszkałych
x 0,025 m3(25 l) - jednak
nie mniej niż jeden
pojemnik o poj. 110 l *

Liczba osób zamieszkałych x
0,025 m3(25 l) - jednak nie mniej
niż jeden pojemnik o poj. 110 l *

3.

Gospodarstwa rolne

Liczba osób zamieszkałych
x 0,015 m3(15 l) - jednak
nie mniej niż jeden
pojemnik o poj. 110 l

Liczba osób zamieszkałych x
0,015 m3(15 l) - jednak nie mniej
niż jeden pojemnik o poj. 110 l

4.

Szkoły wszelkiego typu

Liczba uczniów i
pracowników x 0,003 m3
(3 l)

Liczba uczniów i pracowników x
0,003 m3(3 l)

5.

Przedszkole

Liczba dzieci i
pracowników x
0,003 m3(3 l)

-

6.

Lokale gastronomiczne

Jedno miejsce
konsumpcyjne x 0,020
m3(20 l)

Jedno miejsce konsumpcyjne x
0,020 m3(20 l)

Lokale handlowe

0,050 m3(50 l) na każde 10
m2 powierzchni całkowitej jednak nie mniej niż jeden
pojemnik o poj. 110 l

0, 050 m3(50 l) na każde 10 m2
powierzchni całkowitej - jednak
nie mniej niż jeden pojemnik o
poj. 110 l

2.

7.

8.

9.

Zakłady usługowe,
0,010 m3(10 l) na każdego
rzemieślnicze, produkcyjne zatrudnionego pracownika.

0,010 m3(10 l) na każdego
zatrudnionego pracownika

0,020 m3(20 l) na jednego
wczasowicza

0,020 m3(20 l) na jednego
wczasowicza

Pola campingowe

* w przypadku zamieszkiwania posesji przez 1 osobę lub dwie osoby wymagające pomocy osoby drugiej dopuszcza się
stosowanie pojemników o poj. 60 l.

§ 9. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki w miejscach ogólnodostępnych stosuje się pojemniki
o pojemności 1500 l i 2500 l, przyjmując następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:
a) kolor niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
b) kolor żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne i metale,
c) kolor zielony na szkło.
§ 10. Dla potrzeb selektywnej zbiórki gromadzenia odpadów dopuszcza się stosowanie worków
w następującej kolorystyce:
3

1) żółty – odpady suche określone w § 4 ust.3;
2) biały – szkło;
3) zielony – bioodpady określone w § 4 ust. 4.
§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości
zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;
2. pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3. pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
4. zakazuje się wrzucania do pojemników substancji palnych, żrących, ciekłych i gorącego
popiołu.
§ 12. 1.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki i worki do gromadzenia
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
2.W przypadku braku dostępu do pojemników i worków dla przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych
wystawić pojemnik i worki przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez
przedsiębiorcę.
§ 13. Zakazuje się:
1. zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający
ich usunięcie z pojemnika,
2. magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego
przeznaczonymi,
3. umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych
odpadów, takich jak: odpady remontowe i budowlane, przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach
określonych w niniejszej uchwale,
4. umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej, nie stanowiących opadów komunalnych.
ROZDZIAŁ 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego
§ 14. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
§ 15. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach
odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy:
a) zbierać w workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne;
b) składować do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki w miejscach
ogólnodostępnych;
c) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
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3) bioodpady należy zbierać w workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne, przy czym te odpady 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:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) do punktów ich sprzedaży,
c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne po wcześniejszym uzgodnieniu z nim;
8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne po wcześniejszym uzgodnieniu z nim;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów,
b) inne niż wymienione w lit. a na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców obowiązani są do pozbywania
się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych:
1) w Czernikowie - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
2) w pozostałych miejscowościach – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Opróżnianie koszy ulicznych odbywać się będzie systematycznie w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż:
1) w Czernikowie – 2 razy w tygodniu,
2) w pozostałych miejscowościach – raz w miesiącu.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, szkło nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości bioodpadów
nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży
w godzinach ich pracy.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów budowlanych i
rozbiórkowych na bieżąco w punkcie selektywnego składowania odpadów w godzinach jego pracy, lub
u przedsiębiorcy po wcześniejszym uzgodnieniu z nim, zgodnie z § 15 ust. 9 lit. b.
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5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się przeterminowanych leków, na bieżąco
w punkcie selektywnego składowania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach
w godzinach ich pracy.
6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się chemikaliów, na bieżąco w punkcie
selektywnego składowania odpadów w godzinach jego pracy
7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów, na
bieżąco w punkcie selektywnego składowania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży
w godzinach ich pracy.
8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych na bieżąco w punkcie selektywnego składowania odpadów w godzinach jego
pracy, lub u przedsiębiorcy po wcześniejszym uzgodnieniu z nim.
9. Opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego następuje co najmniej raz w miesiącu.
10. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców obowiązani są do pozbywania
się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w ust., 1 i 2 co
najmniej raz w miesiącu.
§ 18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
ROZDZIAŁ 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 19. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości
powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do
recyklingu, kompostowania;
5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie
nieruchomości.
ROZDZIAŁ 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 20. 1. Właściciele zwierząt domowych lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego dozoru
oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Do obowiązków właścicieli i opiekunów zwierząt należy w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie psów w miejscach publicznych wyłącznie na uwięzi, a psów niebezpiecznych
dodatkowo w kagańcu,
b) reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku, bądź ciszy nocnej
wywołanego uporczywym wyciem i szczekaniem psa,
c) umieszczenie w widocznym miejscu, przy wejściu na teren nieruchomości, odpowiedniej
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informacji - w przypadku posiadania psów agresywnych.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na peryferiach gminy, w miejscach mało uczęszczanych
przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem.
ROZDZIAŁ 6
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 21. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie o zwartej zabudowie
o charakterze nierolniczym pod warunkiem, iż:
1) pomieszczenia dla zwierząt utrzymywane będą w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
i estetycznym;
2) hodowla nie będzie stanowiła uciążliwości w postaci hałasu, odoru itp. dla innych osób
zamieszkujących na nieruchomości oraz nieruchomościach sąsiednich;
3) przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
ROZDZIAŁ 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 22. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Czernikowo, jako obszar podlegający obowiązkowi
przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia
1 października do dnia 31 października.
2. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.
ROZDZIAŁ 8
Postanowienia końcowe
§ 23. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy
Czernikowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czernikowo (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 14 stycznia
2013 r. poz. 348).
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Jadwiga Padlewska
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Uzasadnienie do Uchwały
Rady Gminy Czernikowo nr XXII/162/2013
z dnia 20 marca 2013 r.
do projektu uchwały Rady Gminy Czernikowo w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Czernikowo
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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), 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 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 (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.), Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo ma na celu
dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Dodatkowo wprowadza ona nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
co stanowi kolejny krok we wdrażaniu nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, który zacznie
funkcjonować od 1 lipca 2013 r.
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