
Uchwała Nr XIV/71/2016
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/107/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz. 733).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/71/2016

Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 16 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Rozdział 1.

Przepisy ogólne

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

w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości;

2) rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;

6) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia.

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

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Na terenie każdej nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne należy prowadzić 

selektywną zbiórkę tych odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje 

odpadów:

1) szkło;

2) papier i tektura;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;
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5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) popioły;

lub z dopuszczeniem:

14) zbierania odpadów wymienionych w punkcie 2 i 5 do jednego pojemnika jako tzw. frakcję 

„suchą”.

§ 3. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego obowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z dachów i gzymsów budynków 

niezwłocznie po ich pojawieniu się w  sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt;

2) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy właściciele 

nieruchomości wypełniają poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

poprzez umieszczenie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący 

zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 4. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości 

oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.

§ 5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać 

się wyłącznie pod warunkiem:
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1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych,

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 

nieruchomości.

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

§ 6. Ustala się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Świedziebnia:

1. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości ustala się:

1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;

2) kosze na śmieci o pojemności od 35 l do 140 l.

2. W odniesieniu do budynków mieszkalnych na jednego mieszkańca musi przypadać co 

najmniej 20 l pojemności pojemnika do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, przy 

czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

120 l.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników/worków przeznaczonych do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki/worki zielone oznakowane napisem „SZKŁO” – przeznaczone do gromadzenia 

szkła;

2) pojemniki/worki żółte oznakowane napisem „TWORZYWA SZTUCZNE” – przeznaczone do 

gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

3) pojemniki/worki brązowe – oznakowane napisem „BIOODPADY” bądź „ODPADY 

BIODEGRADOWALNE”, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

4. Do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

ustala się:

1) worki o pojemności przynajmniej 120 l;
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2) pojemniki o pojemności od 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l.

§ 7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 

o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l przy czym:

1) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia, studenta i pracownika musi 

przypadać co najmniej 3l pojemności pojemnika jednak nie mniej niż 120 l;

2) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać co 

najmniej 4 l pojemności pojemnika jednak nie mniej niż 120 l;

3) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi 

przypadać co najmniej 3 l pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l;

4) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co 

najmniej 10 l pojemności pojemnika, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

5) w odniesieniu do punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 l;

6) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, banków i urzędów   

(dotyczy pomieszczeń  biurowych  i socjalnych)  na  każdych 10 pracowników musi przypadać  

co  najmniej  120 l pojemności pojemnika;

7) w odniesieniu do hoteli, pensjonatów, domów opieki itp. na jedno łóżko musi przypadać co 

najmniej 10 l pojemności pojemnik, jednak nie mniej niż 120 l na każdy punkt;

8) w odniesieniu do cmentarzy musi być zlokalizowany co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

1100 l na każde 50 arów zajętej powierzchni;

9) w odniesieniu do domków letniskowych musi być zlokalizowany jeden pojemnik 120 l na 

każdą zabudowę letniskową;

10) w odniesieniu do gospodarstw agroturystycznych oraz ośrodków wypoczynkowych musi 

przypadać 20 l na każdy pokój, jednak nie mniej niż 120 l na każde gospodarstwo 

agroturystyczne.

§ 8. 1. Do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego (przy drogach publicznych, na chodnikach, przystankach komunikacji, parkach) służą 

trwałe kosze uliczne (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych).
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2. Dobór rodzaju pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny jest od potrzeb 

własnych właścicieli nieruchomości:

1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu 

odpady, na koszt właścicieli nieruchomości;

2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju pojemnika, wystarczającego do przekazania tego 

rodzaju odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) dezynfekcję pojemników na terenie nieruchomości jednorodzinnej wykonuje właściciel 

nieruchomości;

2) dezynfekcję pojemników na nieruchomości wielomieszkaniowej – blokowej wykonuje 

przedsiębiorca odbierający odpady.

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

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

nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminie 

odbioru odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika/worka koloru zielonego, a w terminie 

odbioru odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

3) papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy zbierać do 

pojemnika/worka koloru żółtego umożliwiając bezproblemowy załadunek, a w terminie odbioru 

odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

4) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemnika/worka koloru brązowego 

a w terminie odbioru odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, 

przy czym odpady zielone można także gromadzić w kompostownikach domowych;

5) popiół należy zbierać do worków umożliwiających bezproblemowy załadunek a w terminie 

odbioru odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

6) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych 

lub gdy istnieje możliwość:

a) przekazywać do punktów sprzedaży;
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b) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów.

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać w punktach do tego wyznaczonych 

lub punktach selektywnej zbiórki odpadów. Odpady odbierane są 2 razy w roku w formie 

tzw. mobilnego PSZOK przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości 

odpady komunalne, w określonym terminie.

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są 2 razy w roku w formie tzw. mobilnego 

PSZOK przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, 

w określonym terminie. W każdym czasie za odpowiednią opłatą właściciel nieruchomości 

może zamówić odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z miejsca przez niego 

wskazanego lub też dostarczyć wyżej wskazane odpady do miejsca wyznaczonego przez 

odbierającego;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy umieszczać 

w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlecenie właściciela 

nieruchomości odpłatnie dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne 

z zastrzeżeniem lit. b oraz przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych:

a) w przypadku mniejszych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych właściciel 

nieruchomości może odpłatnie dostarczyć je do miejsca wskazanego przez odbierającego;

b) gruz budowlany w postaci rozdrobnionych cegieł, pustaków, bloczków bądź zaprawy 

murarskiej i betonu może być wywieziony na drogę za zgodą zarządcy drogi po 

wcześniejszym pisemnym oświadczeniu ilości wywożonego gruzu.

10) zużyte opony przekazywać do wyznaczonych punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;

11) odpady w  postaci chemikaliów należy umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych 

lub gdy istnieje możliwość:

a) przekazywać do punktów sprzedaży,

b) przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów;

12) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych lub gdy 

istnieje możliwość przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów;
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13) w każdym czasie za odpowiednią opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić odbiór 

innych odpadów problemowych z miejsca przez niego wskazanego lub też dostarczyć wyżej 

wskazane odpady do miejsca wyznaczonego przez odbierającego.

§ 10. Odbiór odpadów komunalnych następuje z uwzględnieniem harmonogramu, nie rzadziej 

niż:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych częstotliwość  odbioru, co najmniej:

a) 1 x miesiąc dla:

- zmieszanych odpadów komunalnych,

- odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, w okresie od 

1 maja do 31 sierpnia co najmniej raz na dwa tygodnie,

- papieru i tektury,

- tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

b) 1 x na 2 miesiące, dla:

- szkła,

- frakcji „suchej” (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe).

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych częstotliwość odbioru odpadów, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej:

- 1 x na tydzień, dla punktów handlowych poza lokalami, campingów, pól namiotowych, 

cmentarzy (w okresie od 01.10 do 15.11),

- 1 x miesiąc, dla lokali handlowych – branża spożywcza, lokali handlowych – branża 

przemysłowa, rynków, bazarów, targowisk, obiektów oświaty, kultury, urzędów, 

podmiotów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, lokali gastronomicznych, 

obiektów zakwaterowania, dla ogródków działkowych (w okresie od 11.03 do 31.10), dla 

cmentarzy (w okresie od 01.04 do 30.09),

- 1 x na miesiąc, dla ogródków działkowych (w okresie od 01.11 do 10.03),

- wg potrzeb, dla cmentarzy (w okresie od 16.11 do 31.03),

b) szkła, co najmniej:

- 1 x na tydzień, dla punktów handlowych poza lokalami,

- 1 x na 2 tygodnie, dla campingów, pól namiotowych, dla ogródków działkowych 

(w okresie od 11.03 do 31.10),
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- 1 x na 2 miesiące, dla lokali handlowych – branża spożywcza, lokali handlowych – branża 

przemysłowa, rynków, bazarów, targowisk, obiektów oświaty, kultury, urzędów, 

podmiotów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, lokali gastronomicznych, 

obiektów zakwaterowania, dla ogródków działkowych (w okresie od 01.11 do 10.03),

- frakcji „suchej” (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe), 

co najmniej: 1 x na tydzień, dla punktów handlowych poza lokalami, campingów, pól 

namiotowych, 1 x na 2 miesiące, dla rynków, bazarów, targowisk, obiektów oświaty, 

kultury, urzędów, podmiotów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, lokali 

gastronomicznych, obiektów zakwaterowania, ogródków działkowych (w okresie od 11.03 

do 31.10), 1 x na miesiąc, dla lokali handlowych – branża spożywcza, lokali handlowych – 

branża przemysłowa, dla ogródków działkowych (w okresie od 01.11 do 10.03),

c) odpadów ulegających biodegradacji, co najmniej:

- 1 x na tydzień, dla rynków, bazarów, targowisk, cmentarzy (w okresie od 01.10 do 15.11),

- 1 x miesiąc, dla ogródków działkowych, cmentarzy (w okresie od 01.05 do 31.08 co 

najmniej raz na dwa tygodnie),

- 1 x na 2 miesiące, dla ogródków działkowych (w okresie od 01.11 do 10.03),

d) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, co najmniej:

- 1 x na tydzień, dla obiektów oświaty, kultury, w przypadku obiektów posiadających własną 

stołówkę, lokali gastronomicznych, campingów, pól namiotowych,

- 1 x na 2 tygodnie, dla obiektów oświaty, kultury, w przypadku obiektów nieposiadających 

własnej stołówki, obiektów zakwaterowania.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępniać pojemniki/worki przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych w dniu ich odbioru (wg określonego harmonogramu) przed 

godziną 6 rano.

§ 12. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych musi być dostosowana do potrzeb 

właściciela nieruchomości. Wywóz winien następować w sposób systematyczny, nie dopuszczając 

do przepełnienia urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie 

czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, 

a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych 

odpadów, w tym poprzez selektywne zbierania odpadów na zasadach określonych w Regulaminie.

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. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla 

ludzi.

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je 

na terenie swojej nieruchomości, uniemożliwiając wydostanie się zwierzęcia poza jej teren stosując 

odpowiednie zabezpieczenia.

2. Właściciele nieruchomości posiadający zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogące 

powodować zagrożenie dla ludzi, powinni umieszczać w widocznym miejscu tabliczki zawierającej 

stosowne ostrzeżenie.

3. W przypadku wyprowadzenia zwierzęcia, a w szczególności psa poza teren nieruchomości do 

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta należy:

1) wyprowadzanie psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich, bądź uznanych za agresywne 

lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby 

dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach 

mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych 

oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

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

rolniczej

§ 16. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:
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1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także 

dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia (m.in. hałas, odór, 

itp.);

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt 

gospodarskich;

3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych 

i podziemnych nieczystościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt 

gospodarskich;

4) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. Wyznacza się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, obiekty użyteczności 

publicznej, pomieszczenia produkcyjne i usługowe oraz nieruchomości, w obrębie których 

utrzymywane są zwierzęta inwentarskie na terenie Gminy Świedziebnia, jako obszar podlegający 

obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku, w miesiącach kwietniu i październiku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy, po zasięgnięciu opinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu
art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, że
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż
przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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