
UCHWAŁA NR XXXIV/317/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. 2. Traci moc uchwała Nr VII/44/2015  Rady Gminy Obrowo z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie 
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
z 2015 r., poz. 1713). 

§ 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Rozdział 1. 
  

Przepisy ogólne 
  

§  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrowo, zwany dalej 
„regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Obrowo. 

 
§  2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

  
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.); 
  

2) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do 
prowadzonego przez Wójta Gminy Obrowo rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Za jednostkę wywozową 
uważany jest także przedsiębiorca posiadający zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Obrowo na 
prowadzenie działalności na terenie gminy Obrowo w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

  
3) PSZOK - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

zlokalizowany na terenie gminy Obrowo, tj. w miejscowości Dobrzejewice lub Osiek nad Wisłą. 
  

Rozdział 2. 
  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
  

§  3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Obrowo zapewniają utrzymanie 
nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez: 

  
1) usuwanie w sposób selektywny zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, takich jak np. podwórza, przejścia i chodniki; 
  

2) ustawienie pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych w takich miejscach, aby 
nie stanowiło to przeszkody/ utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. 
oraz łatwo dostępnych dla korzystających z tych pojemników lub worków i pracowników 
jednostki wywozowej; 

  
3) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc ustawiania pojemników lub 

worków do zbierania odpadów komunalnych; 
  

4) selektywne zbieranie i przekazywanie do odbioru jednostce wywozowej odpadów komunalnych w 
pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych na zasadach określonych w rozdziale 2, 3 i 
4 regulaminu; 

 
5) umieszczanie w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych oraz przekazanie do 

odbioru jednostce wywozowej na zasadach określonych w rozdziale 2, 3 i 4 regulaminu 
powstających na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
pozostałych po wyselekcjonowaniu odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 regulaminu. 

  

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/317/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 7 czerwca 2022 r.
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2.  Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości 
uznaje się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie 
frakcje, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, gromadzone są w odpowiednich pojemnikach lub 
workach przeznaczanych dla tych frakcji. 

  
3. Odpady danej frakcji, szczegółowo wymienione w § 4 ust. 1 regulaminu powinny być 

gromadzone i odbierane w sposób zapewniający ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów 
zbieranych selektywnie.  

                                                                                                                                              
  

4.  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. 

  
§  4. 1. Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Obrowo obowiązani są do zbierania w sposób 

selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych według następujących 
rodzajów: 

  
1)  papier i tektura; 

  
2)  metale; 

  
3)  tworzywa sztuczne; 

  
4)  opakowania wielomateriałowe; 

  
5)  szkło; 

  
6) bioodpady stanowiące odpady komunalne - dotyczy nieruchomości, których właściciele nie 

zadeklarowali i nie kompostują odpadów; 
  

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 niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

  
2.  Odpady komunalne, które nie kwalifikują się do wskazanych w ust. 1 powyżej 

wyselekcjonowanych frakcji, zalicza się do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
  

§  5. 1. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy przekazywać do PSZOK. 
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2. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w 

odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej 
wskazanych przez gminę Obrowo oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać 
do PSZOK. 

  
3.  Chemikalia należy dostarczyć do PSZOK. 

  
4.  Zużyte opony należy pozostawić w punktach/placówkach wymiany opon lub dostarczyć do 

PSZOK. 
 

5.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy 
przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1893 ze zm.) do punktów zbierania 
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, jednostkom wywozowym lub przekazać do 
PSZOK. 

  
6.  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 przeznaczonym do zbierania 
odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 
24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Meble i inne odpady wielkogabarytowe można 
także przekazywać do PSZOK. 

  
7.  Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych w gospodarstwie domowym należy 

dostarczyć własnym transportem do PSZOK. W ilości do 1 m3 na rok są one przyjmowane bezpłatnie. 
  

8. Odpady pochodzące z działalności rolniczej: odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, baterie, akumulatory, folie, sznurek, opony od sprzętu rolniczego nie stanowią 
odpadów komunalnych i nie podlegają gminnemu systemowi gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

 
  

9.  Właściciel nieruchomości może zamówić odrębną usługę dodatkową w zakresie odbioru 
odpadów określonych w § 4 regulaminu bezpośrednio z nieruchomości u przedsiębiorcy 
odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej za dodatkową 
opłatą uiszczaną bezpośrednio przedsiębiorcy i ustaloną w oparciu o obowiązujący u niego cennik. 

  
10. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady 

komunalne, wyłączone są z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
prowadzonego przez Gminę. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do 
podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności z przedsiębiorcami 
posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej. 

  
11. Odpady wskazane w § 4 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 regulaminu gromadzone są według zasad 

określonych w § 11 niniejszego regulaminu w pojemnikach lub workach. Pozostałe 
wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK lub 
do miejsc ich odbioru wskazanych w regulaminie. 

  
§  6. 1. W celu ograniczenia masy wytwarzanych bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

wdraża się przydomowe kompostowanie: liści, gałązek, trawy, resztek kuchennych na terenie 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

  
2.  Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaży nieruchomość w kompostownik w 

celu prowadzenia kompostowania przydomowego. 
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3.  Rada gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

  
4.  W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie: 

  
1)  nie posiada kompostownika przydomowego; 

  
2)  nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 

  
3) uniemożliwia pracownikom Gminy Obrowo i Straży Gminnej w Obrowie dokonanie oględzin 

nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartej w deklaracji, 
  

- Wójt  Gminy  Obrowo  stwierdza,  w drodze  decyzji,  utratę  prawa  do  zwolnienia,  o którym  
mowa w ust. 3 powyżej. 
 

5. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 
wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 4 powyżej. Ponowne 
skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w 
którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
6. Właściciele  nieruchomości,  na  terenie  których  w wyniku  pielęgnacji  zieleni  powstają  
bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą je kompostować, jeżeli nie powoduje to 
uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

  
  

§  7. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w 
miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników lub worków 
do zbierania odpadów oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu 
imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy 
(zgromadzenia). 

  
  

§  8. Właściciele ogródków letnich, kawiarenek zimowych, kiosków i punktów gastronomicznych 
zobowiązani są wyposażyć swoje obiekty w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantując możliwość 
ich odbioru, zgodnie z częstotliwością określoną w rozdziale 4 regulaminu. 

  
 

  
§  9. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach nie 

służących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej 
lub zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

  
2.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach 

służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i 
oznakowanych stosowną tablicą (np. na terenach osiedli mieszkaniowych). 

 
  

§  10. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie 
zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. 

  
Rozdział 3. 
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Rodzaje i minimalna pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 
  

§   11. 1. Właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne w estetycznych pojemnikach lub 
kontenerach, wykonanych z blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych odpowiedniej wytrzymałości 
mechanicznej, odpowiadających obowiązującym normom, przystosowanych do mechanicznego ich 
opróżniania przez specjalistyczne pojazdy albo w workach (jeżeli możliwość taka wynika z 
regulaminu). Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych 
organizuje Gmina Obrowo w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  
  

2.      Do zbierania odpadów komunalnych służą następujące urządzenia: 
  

1)  pojemniki o pojemności od 0,12 m3 do 1,1 m3; 
  

2)  kontenery o pojemności do 30 m3; 
  

3)  kosze uliczne o pojemności od 0,02 m3 do 0,11 m3; 
  

4)   worki o pojemności 0,12 m3, w przypadkach określonych w § 11 ust. 3, 4 i 5. 
  
  

3.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki utrzymane w 
następującej kolorystyce i opisane: 

  
1)  zielone - opakowania szklane oznaczone napisem „Szkło”; 

  
2)  niebieskie - papier i tektura oznaczone napisem „Papier”; 

  
3)  żółte - metale i tworzywa sztuczne oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

  
4)  brązowe - bioodpady stanowiące odpady komunalne oznaczone napisem „Bio”. 

  
 
  
 

4.   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzi się w pojemnikach czarnych, 
szarych (do czasu całkowitej wymiany dopuszcza się również kolor zielony) lub workach w kolorze 
czarnym. 
5.            Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: szkła, papieru i tektury, metali i 
tworzyw   
sztucznych, bioodpadów dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 0,12 m3 utrzymanych w 
kolorystyce określonej w ust. 3.  
6. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników, worków, kontenerów od wymienionych w ust. 1 
powyżej stanowiących wyposażenie nieruchomości, do czasu wycofania ich z eksploatacji z przyczyn 
technicznych, pod warunkiem, że możliwe jest ich opróżnianie mechaniczne z częstotliwością 
określoną w rozdziale 4 regulaminu. 

  
§  12. Zakazuje się: 
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1) umieszczania w pojemnikach do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane 
leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, odzież, igły i strzykawki, które należy 
zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie; 

  
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej nie stanowiących odpadów komunalnych. 
 
  

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

  
2.  W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników lub worków na własnej 

nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w bezpośrednim 
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 komunalnych od godziny 6 rano 
wystawić pojemniki lub worki przed wejściem na teren nieruchomości od drogi publicznej. 

  
§  14. 1. Zarządca drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy, ustawia kosze 

uliczne przy 
  

głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. 

  
2.  Na terenach obiektów użyteczności publicznej kosze uliczne należy ustawiać w odstępach nie 

większych niż 100 m. 
  

3.  Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na 
których przebiegają główne ciągi piesze służące użyteczności publicznej. 

  
4.  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. 

  
5.  Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty 

zobowiązane do ich ustawienia. 
  

Rozdział 4. 
  

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

  
§  15. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy 

stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 
publicznego. 

  
§  16. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 
  

1)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 
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2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne i 
opakowania wielo materiałowe oraz szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

  
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne - dotyczy nieruchomości, które nie zadeklarowały i nie 

kompostują odpadów: 
  
  
 

-  od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 
  

-  od 1 grudnia do 31 marca - wywóz do PSZOK na terenie gminy. 
  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez 
gminę Obrowo nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy; 

 
    5)  odpady komunalne z koszy ulicznych: 

  
a)      znajdujących się na terenie obiektów publicznych - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

  
b)      znajdujących się na pozostałym obszarze - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

  
6)  odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

  
  
  

§ 17. 1. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających 
przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu. 

  
2.  Wójt Gminy Obrowo lub pracownicy Urzędu Gminy przez niego upoważnieni, kontrolują 

posiadanie umów i dowodów zapłaty za wywóz nieczystości ciekłych, a właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do okazywania w czasie kontroli wymienionych powyżej dokumentów. 

 
  
  
  
  
  

Rozdział 5. 
  

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
  

§  18. Właściciele nieruchomości winni 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. 

  
§  19. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo 

przekazywane są do Instalacji komunalnych (IK). 
  

Rozdział 6. 
  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
  

§ 20. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do: 
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1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, 
roznoszenia pasożytów, insektów itp.; 

  
2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zanieczyszczeń 

nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej; 
 

3)            natychmiastowego usuwania pozostawionych przez zwierzę zanieczyszczeń (odchodów i 
innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub 
zieleńców, ulic i chodników. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do 
urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
§ 21. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego 
dodatkowo w  kagańcu. 

  
2.  Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach 

niepublicznych, w szczególności ogrodzonych nieruchomościach pod warunkiem, że ogrodzenie jest 
szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia. 

  
3.  Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak parki, 

skwery, zieleńce przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów: 
  

1)  posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia; 
  

2) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze 
względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone 
zaświadczeniem lekarza weterynarii; 

  
3)  pies jest oznakowany w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację właściciela lub 

opiekuna; 
  

4) z obowiązku określonego w pkt 3 powyżej zwolnieni są posiadacze psów, którzy oznakowali 
zwierzę za pomocą elektronicznego mikroprocesora. 
  

  
Rozdział 7. 

  
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

  
§  22. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich i futerkowych (z wyłączeniem drobiu, gołębi i 

królików) jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy jedno i 
wielorodzinnej. 

  
§  23. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych 

z produkcji rolnej zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich 
nieruchomości. 

  
2.  Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała 

warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia 
powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 

  
3.  Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno 

być utrzymane w należytej czystości. 
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4.  Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do 
urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni 
lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby. 

  
5.  Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone 

poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w zbiornikach wybudowanych i 
usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

  
6.  Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym 

odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb 
wybiegu. 

  
7.  Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań 

mieszkalnych. 
  

§  24. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nie dotyczą placówek i 
zakładów utrzymujących zwierzęta do celów badawczych i naukowych, a także zwierzyńców, 
schronisk dla zwierząt, cyrków oraz klubów sportowych utrzymujących zwierzęta gospodarskie. 

  
Rozdział 8. 

  
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji 

  
§  25. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy Obrowo 

każdego roku w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października. 
  

2.  Obowiązek powyższy zostanie wykonany jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę 
przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i 
pozostawi ją do dnia 31 października. 

  
 

3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach. 
  

Rozdział 9. 
  

Postanowienia końcowe 
  

§  26. Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888ze zm.) rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Przedłożony projekt uchwały m.in. rozszerza możliwość oddania do PSZOK odzieży oraz odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym (w szczególności 
igły i strzykawki). 

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. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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