Elektronicznie podpisany przez:
ALEKSANDER BUDNER; Gmina Kruszwica
dnia 2 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019r. poz. 2010 i 2020) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu uchwala się
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
obejmującego następujące frakcje odpadów:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) 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;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
14) zużyte opony;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe;
16) tekstylia i odzież.
2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są z nieruchomości lub przyjmowane przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi frakcjami odpadów.
§ 2. 1. Warunkiem uznania, że odpady o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-16 są zbierane w sposób
selektywny jest:
1) dla odpadów komunalnych określonych w pkt. 1-6 przekazywanie przez właścicieli nieruchomości
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w pojemnikach lub workach zgodnie z §
7 ust. 1 regulaminu;
2) dla odpadów komunalnych określonych w pkt 7-16 dostarczanie przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odrębnie każdy rodzaj odpadów.
2. W pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne właściciele
nieruchomości zobowiązani są zbierać wyłącznie inne odpady komunalne niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 116.
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§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego realizują poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 4. Na terenie nieruchomości, która nie jest przeznaczona do użytku publicznego dopuszcza się:
1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem:
a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
b) dokonywania mycia na utwardzonej nawierzchni nieruchomości z użyciem środków ulegających
biodegradacji;
2) dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, które związane są z ich
bieżącą eksploatacją pod warunkiem:
a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
b) dokonywania wyłącznie drobnych napraw niestwarzających uciążliwości dla mieszkańców.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom pojemniki lub kontenery do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających zbieranie
wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami o pojemności
nie mniejszej niż 110 l.
§ 6. Minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zamieszkałej ustala się według potrzeb, uwzględniając ilość osób korzystających z nich oraz średnią ilość
wytwarzanych odpadów przez jednego mieszkańca w okresie jednego tygodnia.
§ 7. 1. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-6, zbierane są w pojemniki,
w kontenery a także w worki o minimalnej pojemności 110 l, oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadające obowiązującym normom w kolorach i z napisem:
1) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – kolor
niebieski, napis „ papier”;
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – kolor zielony, napis „szkło”;
3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kolor żółty, napis
„metale i tworzywa sztuczne”;
4) bioodpady – kolor brązowy, napis „bio”.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pozbywający się
bioodpadów przez poddawanie ich kompostowaniu w przydomowych kompostownikach, zwolnieni są
w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
§ 8. Pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny być
ustawione w miejscu przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadów, łatwo dostępnym dla wszystkich
korzystających jak i pracowników oraz pojazdów specjalistycznych przedsiębiorcy odbierającego odpady.
§ 9. Na drogach publicznych i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, odpady komunalne
należy gromadzić w pojemnikach lub koszach ulicznych o minimalnej pojemności 30 l, które powinny być
ustawione w miejscach licznego przebywania ludzi lub o intensywnym natężeniu ruchu pieszego.
§ 10. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne należy utrzymywać we właściwym
stanie sanitarnym i technicznym przez:
1) poddawanie czyszczeniu i dezynfekcji nie rzadziej niż co 6 miesięcy wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych;
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2) dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewniania stanu ciągłej sprawności technicznej.
Rozdział 3.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 11. Miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów należy utrzymywać we właściwym stanie sanitarnym
i porządkowym przez:
1) niedopuszczanie do przepełniania pojemników lub worków i zalegania obok odpadów luzem;
2) niedopuszczanie do wydostawania się poza pojemnik lub worek odcieków powstałych w wyniku
gromadzenia odpadów;
3) niezwłoczne sprzątanie miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenunieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno następować w terminach zapewniających właściwy
stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego jednak
nie rzadziej niż co 30 dni z zastrzeżeniem § 13, § 14 i § 15.
§ 13. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kruszwicy oraz
z miejscowości Łagiewniki i Grodztwo:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
i wielolokalowych do 11 lokali mieszkalnych włącznie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, szkło – raz na 60 dni,
- metale i tworzywa sztuczne – raz na 30 dni,
- bioodpady – raz na 14 dni, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych do
11 lokali mieszkalnych włącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
- niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 7 dni,
- metale i tworzywa sztuczne – raz na 14 dni,
- bioodpady – raz na 7 dni;
3) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
11 lokali mieszkalnych do 49 lokali mieszkalnych włącznie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, metale i tworzywa sztuczne – raz na 14 dni,
- szkło – raz na 30 dni,
- bioodpady – raz na 14 dni, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
11 lokali mieszkalnych do 49 lokali mieszkalnych włącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
- niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 7 dni,
- metale i tworzywa sztuczne – raz na 7 dni,
- bioodpady – raz na 7 dni;
5) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
49 lokali mieszkalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) raz na 7 dni,
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b) selektywnie zbieranych:
- papier, metale i tworzywa sztuczne – raz na 7 dni,
- szkło – raz na 14 dni,
- bioodpady – raz na 7 dni.
§ 14. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
i wielolokalowych do 11 lokali mieszkalnych włącznie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 30 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, szkło – raz na 90 dni,
- metale i tworzywa sztuczne – raz na 30 dni,
- bioodpady – raz na 14 dni, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
2) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych do
11 lokali mieszkalnych włącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 7 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, szkło – raz na 60 dni,
- metale i tworzywa sztuczne – raz na 14 dni,
- bioodpady – raz na 7 dni;
3) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
w okresie od 1 kwietnia do 30 września metale i tworzywa sztuczne – raz na 14 dni;
4) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
11 lokali mieszkalnych do 49 lokali mieszkalnych włącznie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier – raz na 30 dni,
- szkło – raz na 30 dni,
- metale i tworzywa sztuczne – raz na 7 dni,
- bioodpady – raz na 14 dni, z zastrzeżeniem pkt 5;
5) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
11 lokali mieszkalnych do 49 lokali mieszkalnych włącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
- niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 7 dni,
- bioodpady – raz na 7 dni;
6) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
49 lokali mieszkalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 7 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier – raz na 7 dni,
- szkło – raz na 14 dni,
- metale i tworzywa sztuczne – raz na 7 dni,
- bioodpady – raz na 7 dni.
§ 15. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich:
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1) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w okresie od 1 stycznia do końca
lutego i od 1 listopada do 31 grudnia:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 30 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz na 60 dni,
- bioodpady – raz na 30 dni;
2) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w okresie od 1 marca do
31 października:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz na 14 dni,
- bioodpady – raz na 14 dni.
§ 16. 1. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez:
1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe:
a) niesegregowane (zmieszane), papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, metale, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady w terminach ich odbioru należy
udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z zastrzeżeniem lit b,
b) właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą pozbywać
się bioodpadów przez poddawanie ich kompostowaniu w przydomowych kompostownikach,
c) zbierane selektywnie: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papa odpadowa, bioodpady,
tekstylia i odzież oraz popioły należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
d) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w organizowanych zbiórkach;
2) pozostałych właścicieli nieruchomości: niesegregowane (zmieszane), papier, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe i bioodpady, przekazać
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na podstawie zawartej umowy.
2. Kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w kompostownikach
stanowiących otwartą pryzmę usytuowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zabudowanych

lub

§ 17. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości
ciekłych zobowiązany jest do nie dopuszczenia do jego przepełnienia i wylewania się nieczystości na
powierzchnię terenu i pozbywania się ich nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 18. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, należy:
1) ograniczać ilość odpadów komunalnych;
2) promować wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia lub
przetworzenia;
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3) prowadzić działania informacyjno
komunalnymi.

– edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami

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.
§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi
zwierzętami, w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia ludzi oraz przed
uciążliwością dla otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed
samodzielnym opuszczeniem tych miejsc.
§ 20. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. Nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących,
których przewodnikiem jest pies.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinno być
prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia.
2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się
zwierząt poza obręb wybiegu.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 22. 1. Wyznacza się zabudowane obszary Gminy Kruszwica jako obszar podlegający obowiązkowej
deratyzacji.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminie od dnia 1 do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 do
dnia 30 października każdego roku.
3. Deratyzację przeprowadza się również w przypadku pojawienia się zwiększonej ilości gryzoni.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.
§ 23. Traci moc uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r.
poz. 3327, 5189 i 5802).
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy
Aleksander Budner
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UZASADNIENIE
Rada Miejska w Kruszwicy w dniu 30 maja 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/76/2019 w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne. Powyższa uchwała skutkowała koniecznością dokonania zmian w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. W związku z tym Rada Miejska w Kruszwicy
w dniu 30 maja 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/77/2019, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kruszwica jako nowy akt prawa miejscowego zastępujący poprzedni regulamin.
Na podstawie uchwalonego regulaminu Gmina Kruszwica ogłosiła przetarg nieograniczony na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmujący zakresem wszystkie rodzaje nieruchomości. W
przetargu złożono tylko jedną ofertę, której cena w znacznym stopniu przewyższa kwotę jaką Gmina
Kruszwica zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Z dokładnej analizy ewentualnych
kosztów udzielenia zamówienia wynika, że przewyższenie możliwości finansowych występuje w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne. W związku z powyższym postanowiono o wyłączeniu części nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z systemu odbioru odpadów i objęcie tym
odbiorem wyłącznie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe. Jednocześnie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg nowych regulacji, na podstawie
których Rada Gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach i
innych uchwał w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.
Wobec tego zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kruszwica.
Dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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