
UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY GMINY OBROWO

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo

Na podstawie podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399; z 2015r. poz. 87) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu, Rada Gminy uchwala Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 
Obrowo, zwany dalej regulaminem o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Obrowo ustala się sposoby gromadzenia, 
zbierania odpadów oraz utrzymania właściwego stanu porządku i czystości na nieruchomościach.

§ 2. Właściciele nieruchomości na terenie gminy są zobowiązani do zgodnego z prawem postępowania 
z odpadami i utrzymania porządku.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r.o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Rozdział 2.
Wymagania z zakresu utrzymania i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Obrowo wykonuje obowiązki wynikające z ustawy 
oraz zapewnia utrzymanie porządku i czystości nieruchomości przez:

1) gromadzenie odpadów w stosownych pojemnikach;

2) utrzymanie pojemników we właściwym stanie sanitarnym i technicznym;

3) usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości;

4) ustawienie pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych w miejscach zapewniających swobodny 
dostęp dla korzystających z tych pojemników i pracowników jednostki wywozowej;

5) utrzymanie klap i pokryw pojemników stale zamkniętych;

6) zbieranie odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych w sposób określony w rozdziałach 2, 3 i 4;

7) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego - chodników w sposób 
niezakłócający ruch pieszych i pojazdów.

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest pod warunkiem użycia środków 
ulegających biodegradacji.

§ 6. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi możliwa jest pod warunkiem 
gromadzenia powstałych odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

§ 7. 1. 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;
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8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie, akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) zużyte opony.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 6-7 mogą być zbierane i odbierane jako bioodpady (odpady mokre).

§ 8. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy przekazywać zgodnie 
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) do podmiotów 
przyjmujących te odpady, bądź umieszczać w odpowiednio zlokalizowanych w punktach sprzedaży, obiektach 
użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Obrowo lub przekazywać do punktów selektywnej zbiórki 
odpadów.

§ 9. Zbędne leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w punktach 
selektywnej zbiórki odpadów, punktach sprzedaży, aptekach lub ośrodkach zdrowia.

§ 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, 2009 r. Nr 79, poz. 666) do punktów zbierania 
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub jednostkom wywozowym, z którymi gmina podpisze 
stosowne porozumienie lub przekazywać do punktów selektywnej zbiorki odpadów

§ 11. .Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający 
łatwy dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy 
zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów. Odpady te winny być zgromadzone 
w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru lub przekazywać 
do punkty selektywnej zbiórki odpadów.

§ 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie, należy przekazywać do 
punktów selektywnego zbierania odpadów.

§ 13. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów.

§ 14. Odpady niebezpieczne podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania 
według zasad i wymogów określonych oddzielnymi przepisami.

§ 15. 1. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub pasie przyulicznego 
terenu zielonego w sposób nie utrudniający ruchu pieszym.

2. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i błota i innych nieczystości na jezdnię.

Rozdział 3.
Zasady zbierania i usuwaniai odpadów komunalnych z nieruchomości. Rodzaje i minimalna pojemność 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym

§ 16. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub kontenery, wykonane 
z blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości 
mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, oraz w worki, jeżeli możliwość taka wynika z regulaminu, 
o pojemności i ilości zapewniających ich nieprzepełnienie oraz uwzględniających częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów z nieruchomości. Stosowane mogą być wyłącznie pojemniki znormalizowane, 
przystosowane do wywozu pojazdami specjalistycznymi.

2. Do zbierania odpadów służą następujące urządzenia:

1) pojemniki o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3;
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2) kontenery o pojemności: od 1,3 m3 do 30 m3.

3. Do zbierania zwiększonych przejściowo ilości odpadów oprócz pojemników stałych można używać worków 
jednorazowego użytku.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki spełniające warunki, o których 
mowa w § 14 ust. 1-3 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858) utrzymane 
kolorystyce wynikającej z tego rozporządzenia oraz brązowe przeznaczone na odpady organiczne (mokre) i żółte 
na odpady suche (surowcowe).

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odpadów papieru i tektury, odpadów 
z pielęgnacji terenów zielonych dopuszcza się stosowanie worków o pojemności od 0,06 m3 do 0,12 m3 

utrzymanych w kolorystyce określonej w ust. 4.

§ 17. 1. Pojemniki na odpady służą do gromadzenia tego typu odpadów.

2. Niedozwolone jest:

1) zagęszczanie odpadów zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemników;

2) magazynowanie na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi;

3) umieszczanie w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów 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 niniejszym regulaminie;

4) wyrzucanie do tych pojemników: śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, olejów, smarów, 
zużytych lamp, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych, 
medycznych, weterynaryjnych i środków ochrony roślin, substancji palnych.

§ 18. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów należy przetrzymywać w miejscu 
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.

2. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawianie 
na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów wystawić pojemniki przed wejściem na teren 
nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawienia pojemnika w porozumieniu 
z jednostką wywozową.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

użyteczności publicznej

§ 19. 1. Odbieranie odpadów musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 
sanitarnoporządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

2. Ustala się częstotliwość pozbywanie się odpadów z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku publicznego:

1) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło- nie rzadziej niż raz 
w miesiącu;

2) nie segregowane (zmieszane) odpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe- nie rzadziej niż dwa razy w roku lub wg harmonogramu określonego 
przez Gminę Obrowo.

§ 20. Właściciele nieruchomości, na której są prowadzone imprezy masowe, plenerowe lub zgromadzenia 
w miejscach publicznych, zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników, koszy ulicznych do 
gromadzenia odpadów oraz do zebrania ciekłych zgromadzonych w ruchomych szaletach, usuwania odpadów 
i nieczystości niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż 12 godzin.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczyć ich ilość, 
a także podjąć działania ułatwiające proces odzysku wytworzonych odpadów poprzez selektywne zbieranie 
odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 6.
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych

§ 22. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do systematycznego opróżniania zbiorników do gromadzenia 
nieczystości, aby nie dopuścić do ich przepełniania i wylewania na powierzchnię gruntu.

Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt domowych

§ 23. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków 
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 24. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

1) utrzymywanie zwierząt w ogrodzeniu;

2) wywieszanie tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości, jeżeli przebywają na niej psy „uwaga pies”;

3) posiadacz psa obowiązany jest wyprowadzać na smyczy, a psa agresywnego dodatkowo w kagańcu. 
Obowiązek wyprowadzania psa w kagańcu nie dotyczy zwierząt, którym założenie kagańca jest niemożliwe ze 
względu na jego budowę ciała lub przeciwskazania zdrowotne potwierdzone zaświadczeniem lekarza 
weterynarii.

§ 25. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się możliwość hodowli drobnych zwierząt 
gospodarskich (takich jak np. kury itp.) i trzody chlewnej na własny użytek, jednak w taki sposób by nie pogarszać 
warunków estetycznych, zdrowotnych, porządkowych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia chowu w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich 
nieruchomości w szczególności w zakresie utrzymania porzadku i czystości.

Rozdział 8.
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia

§ 26. 1. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji ustala się na obszarze zabudowy budynków 
wielomieszkaniowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów użyteczności i obsługi ludności oraz 
nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich - w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 
30 listopada.

2. Obowiązek uważa się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom 
w okresie podanym w ust. 1 i pozostawi ją do 30 listopada.

3. Deratyzację należy przeprowadzić we wszystkich budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 28. Traci moc Uchwała Nr XXV/161/2013 z dnia 27 marca 2013r. Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo (Dziennik Urzędowy Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego z 2013r. poz. 1484).
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§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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