
UCHWAŁA NR XIX/168/2020 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie 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 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu, uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Czernikowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XXII/162/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. -  Pom. 
z 2013 r. poz. 1362 i 1975, z 2014 r. poz. 3120 oraz z 2017 r. poz. 1541).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski



Załącznik
do uchwały nr XIX/168/2020 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 21 października 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY CZERNIKOWO

ROZDZIAŁ 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§1.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „regulaminem”, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

§ 2. Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania
czystości i porządku szczegółowo określonych w regulaminie należy:
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. selektywne zbieranie odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 2 oraz 
przekazywanie ich do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne 
w workach lub pojemnikach do tego celu przeznaczonych na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie;

3. umieszczanie w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych oraz przekazanie 
do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie, powstających na terenie nieruchomości niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po wyselekcjonowaniu odpadów 
wymienionych w § 4 ust. 2 regulaminu;

4. ustawienie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników 
dróg itp. oraz łatwo dostępnych dla korzystających z pojemników lub worków 
i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,

5. utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc ustawiania 
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

6. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego, w tym podwórza, przejścia i chodniki oznaczone w ustawie. 
Obowiązek ten realizowany jest poprzez:

a) usuwanie tych zanieczyszczeń w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszych 
i wjazdu na teren posesji,



b) uprzątnięcie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników, w taki 
sposób, aby nie gromadzić tych zanieczyszczeń na terenie jezdni oraz pod 
drzewami (śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne 
używane do usuwania śliskości).

§ 3. 1. Odpady komunalne powstające na terenach wszystkich nieruchomości gminy 
Czernikowo należy zbierać i przekazywać 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) bioodpady,
7) tekstylia i odzież,
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) odpady niebezpieczne,
16) odpady niekwalifikuj ące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek.
3. Odpady komunalne, które nie kwalifikują się do wskazanych w ust. 2 powyżej 
wyselekcjonowanych frakcji to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela 
nieruchomości uznaje się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w 
podziale na odpowiednie frakcje oraz gromadzone są w odpowiednich pojemnikach lub 
workach przeznaczanych do tych frakcji i nie są ze sobą mieszane.
5. Odpady danej frakcji, szczegółowo wymienionych w ust. 2 powinny być gromadzone 
i odbierane w sposób zapewniający ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów 
zbieranych selektywnie. Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości 
uznaje się za spełniony, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

1) w niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych nie może być więcej niż 
5% objętości bioodpadów (odpadów kuchennych i zielonych) i nie więcej niż 5% 
objętości łącznie odpadów szkła, papieru, tworzyw, metali i opakowań 
wielomateriałowych.



W niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych nie można umieszczać 
odpadów wielkogabarytowych lub odpadów budowalno-rozbiórkowych;

2) w odpadach selektywnie zebranych udział frakcji obcej (np. niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, innych frakcji surowcowych, itp.) będzie 
stanowił mniej niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych, a w przypadku 
papieru mniej niż 5% objętości.

6. Sposób postępowania podmiotu odbierającego odpady w przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny określa ustawa.

§ 4. 1. Określa się warunki kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownilcach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaży nieruchomość w 
kompostownik w celu prowadzenia kompostowania przydomowego.

2) Wymaga się aby lcompostowniki posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostawaniu 
się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania.

3) Wielkość kompostownika musi być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów 
wytwarzanych na terenie danej nieruchomości.

4) Za komposłowniki przydomowe, w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej uznaje się 
również pryzmy kompostowe, płyty obornikowe oraz inne urządzenia i obiekty 
o podobnym charakterze do naturalnego przetwarzania bioodpadów (np. fermentery, 
gnojówki itp.).

2. Właściciele nieruchomości posiadający kompostowniki i prowadzący kompostowanie 
przydomowe bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej są zwolnieni w całości 
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na nieruchomości 
pod warunkiem:
1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego,
2) 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 oraz worków 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, a także utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 6. 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 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności od 35 1 

do 701;
b) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności 60 1, 

110/12011240 1;
c) kontenery na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności od 660 1 lub

11001,

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 1, 1500 1 
i 25001;

e) worki służące do seleltywnej zbiórki odpadów o pojemności od 601 do 1201, odpowiednio 
opisane i oznakowane.

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

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 (401)

Liczba osób zamieszkałych 
x 0,030 m3 (301)

2. Domy
jednorodzinne

Liczba osób zamieszkałych 
x 0,025 m3 (25 1) - jednak nie 

mniej niż jeden pojemnik 
o poj. 1201 *

Liczba osób zamieszkałych 
x 0,025 m3 (25 1) - jednak nie 

mniej niż jeden pojemnik 
o poj. 1201 *

3. Gospodarstwa
rolne

Liczba osób zamieszkałych 
x 0,015 m3 (15 1) - jednak nie 

mniej niż j eden poj emnik o poj. 
1201

Liczba osób zamieszkałych 
x 0,015 m3 (15 1) - jednak nie 

mniej niż j eden poj emnik o poj. 
1201

4. Szkoły wszelkiego 
typu

Liczba uczniów i pracowników 
x 0,003 m3 (3 1)

Liczba uczniów i pracowników 
x 0,003 m3 (3 1)

5. Przedszkole Liczba dzieci i pracowników 
x 0,003 m3 (3 1) -

6. Lokale
gastronomiczne

Jedno miejsce konsumpcyjne 
x 0,020 m3 (201)

Jedno miejsce konsumpcyjne 
x 0,020 m3 (201)



7. Lokale handlowe

0,050 m3 (501) na każde 10m2 
powierzchni całkowitej - jednak 

nie mniej niż jeden pojemnik 
o poj. 120 1

0, 050 m3 (50 1) na każde 10m2 
powierzchni całkowitej - jednak 

nie mniej niż jeden pojemnik 
o poj. 1201

8.
Zakłady usługowe,
rzemieślnicze,
produkcyjne

0,010 m3 (101) na każdego 
zatrudnionego pracownika.

0,010 m3 (10 1) na każdego 
zatrudnionego pracownika

9. Pola campingowe 0,020 m3 (20 1) na jednego 
wczasowicza

0,020 m3 (201) na jednego 
wczasowicza

10. Cmentarze 0,002 m3 (21) na jedno miejsce 
pochówku

0,002 m3 (21) na jedno miejsce 
pochówku

* w odniesieniu do pozostałych niewymienionych wyżej nieruchomości -  wielkość pojemnika jest zależna od potrzeb, jednak 
wymagany jest co najmniej 1 pojemnik o pojemności minimum 120 1 na każdą nieruchomość.

§ 8. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłączenie 
w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.
2. Dopuszcza się w sytuacji okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, stosowanie 

czarnych worków do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o pojemności od 601 do 1201.

§ 9. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów stosuje się worki w kolorystyce ustalonej 
w odrębnych przepisach.

§ 1 0 .  1. 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 nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
3) zakazuje się wrzucania do pojemników substancji palnych, żrących, ciekłych 

i gorącego popiołu;
4) nie należy zagęszczać odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób 

uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika.
2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez usuwanie odpadów, które znajdują 
się poza pojemnikami, w szczególności przed dniem ich odbioru.

§ 11.1 .Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki i worki do gromadzenia 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu łatwo 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 od godziny 7 rano wystawić pojemniki i worki przed wjazdem na teren 
nieruchomości od drogi dojazdowej.



§ 12.1. W miejscach publicznych odpady komunalne należy umieszczać w koszach ulicznych.
2. W  pasach dróg publicznych i głównych ciągów pieszych służących użyteczności publicznej 

należy instalować kosze uliczne przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne o minimalnej pojemności 35 1, których rozmieszczenie należy dostosować do 
intensywności ruchu pieszych.

3. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów 
zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli 
w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. 
Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

ROZDZIAŁ 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 13. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez 
właścicieli nieruchomości:
1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub 
workach w kolorze czarnym, 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 pojemnikach lub w workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. bioodpady stanowiące odpady komunalne należy:

a) zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne (dotyczy nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które nie zdeklarowały i nie 
kompostują bioodpadów oraz nie korzystają z  opłaty obniżonej)',

b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;
c) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4. bioodpady obejmujące suche gałęzie oraz krzewy z przecinki, pod warunkiem ich 
uprzedniego rozdrobnienia, należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru 
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne o ile stopień 
rozdrobnienia tych odpadów uniemożliwia rozerwanie worków,
5. bioodpady obejmujące nierozdrobnione suche gałęzie oraz krzewy z przecinki należy 
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
6. przeterminowane leki należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7. chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
8. zużyte opony należy przekazywać do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,



b) punktów ich sprzedaży;
9. 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 komunalnych,
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży,
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) do punktów ich sprzedaży,
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w organizowanych zbiórkach, 
według harmonogramu określonego przez gminę Czernikowo,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13. tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,
14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 
należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy czym 
odpady te należy umieścić w workach, a igły koniecznie zabezpieczyć kapturkiem,
15. odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) dla budynków mieszkalnych j ednorodzinnych -  co 2 tygodnie;
2) dla budynków wielolokalowych -  co 1 tydzień.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców obowiązani są do 
pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych -  nie rzadziej niż 
co 4 tygodnie.

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.

§ 15,1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 
segregowanych odpadów komunalnych, określonych w § 3 ust. 2 -  co 3 tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dotyczy nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które nie zdeklarowały i nie kompostują 
bioodpadów oraz nie korzystają z  opłaty obniżonej) — co 2 tygodnie, a w pozostałym



okresie, na bieżąco, należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

2) dla budynków wielolokalowych -  co 1 tydzień, a w pozostałym okresie, na bieżąco, 
należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

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 pochodzących z prac prowadzonych w gospodarstwie domowym na 
bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się przeterminowanych leków, na 
bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w wyznaczonych 
aptekach w godzinach ich pracy.

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się chemikaliów, na bieżąco 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się zużytych baterii
i akumulatorów, na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w punktach ich sprzedaży w godzinach ich pracy, jak również w przeznaczonych do tego 
celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w godzinach jego pracy lub-u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu 
nieruchomości w organizowanych zbiórkach, według harmonogramu określonego przez 
gminę Czernikowo, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób 
zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. 
W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na 
terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych. 
Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny 
przed wyznaczonym terminem ich odbioru lub przekazywać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów niekwalifikujących 
się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, na bieżąco w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy, przy czym odpady 
te należy umieścić w workach, a igły koniecznie zabezpieczyć kapturkiem.

11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się tekstyliów i odzieży, na 
bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy.

12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów niebezpiecznych, na 
bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy.



§ 16. 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

§ 17. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich 
ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom recyklingu 
i odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach 
określonych w Regulaminie.

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

§ 1 8 .1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) sprawowanie kontroli nad zwierzętami domowymi na terenach przeznaczonych do wspólnego 
użytku, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez 
zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego, w tym z terenu klatek 
schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, ulic i chodników.

2. Jeżeli puszczenie psa nie jest możliwe na warunkach określonych w odrębnych przepisach, do 
obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzenie psa na smyczy, a psów ras uznawanych 
za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny i niebezpieczny - na smyczy i w kagańcu, chyba 
że nie jest to możliwe ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, 
potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.

3. Postanowienia ust. 1 pkt 2 nie dotyczą psów-przewodników lub psów asystentów osób 
niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 6
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§ 19. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie o zwartej zabudowie 
o charakterze nierolniczym pod warunkiem, iż:
1. pomieszczenia dla zwierząt utrzymywane powinny być utrzymane w należytej czystości;
2. przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
3. wybiegi dla zwierząt gospodarskich powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się zwierząt poza ich obręb.



ROZDZIAŁ 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 20. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Czernikowo, jako obszar podlegający 
obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w tenninach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 
oraz od dnia 1 października do dnia 31 października oraz każdorazowo w przypadku 
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Przew< 1 ”  Gminy



Uzasadnienie

W związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu ma obowiązek przyjąć uchwalę w sprawie 
ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Wprowadzenie nowego 
regulaminu wynika z wejścia wżycie w dniu 6 września 2019 roku ustawy z dnia 191ipca2019 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1579).

Niniejsza uchwała m.in. rozszerza katalog odpadów komunalnych możliwych do 
oddania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, tekstylia i odzież oraz odpady niebezpieczne.

Ponadto, w uchwale zawarto zapis zwiększający częstotliwości odbioru od właścicieli 
nieruchomości takich odpadów komunalnych, jak;
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych -  odbiór co 2 tygodnie;
b) dla budynków wielololcalowych -  odbiór co 1 tydzień.

2) segregowane odpady komunalne: papier i tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe -  odbiór co 3 tygodnie,

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne z terenu nieruchomości zabudowanej budynkami 
wielolokalowymi -  w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada -  odbiór co 1 tydzień.
W celu ograniczenia masy wytwarzanych bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

wprowadzono możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zamian za wyposażenie nieruchomości w kompostownik 
i kompostowanie na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

Z uwagi na wprowadzenie obowiązku zbierania w sposób selektywny odpadów 
komunalnych powstałych na terenie każdej nieruchomości, określone zostały również 
wymagania w zakresie ich zbierania. W przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podmiot 
odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości w celu naliczenia opłaty 
podwyższonej za niewypełnienie tego obowiązku.

Niniejsza uchwała w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Czernikowo stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę zgodnie z przepisami 
wykonawczymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


