UCHWAŁA NR XVIII/167/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej następujące frakcje odpadów:
a) papieru i tektury,
b) metali,
c) tworzyw sztucznych,
d) szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów zielonych,
g) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
m) zużytych opon;
2) zbieranie i gromadzenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na
nieruchomości w pojemnikach do tego przeznaczonych;
3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego; uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy usunąć w miejsca niepowodujące
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem:
a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
b) dokonywania mycia na utwardzonych częściach nieruchomości oraz bez użycia detergentów, szamponów
i innych środków chemicznych,
c) mycie wyłącznie nadwozi samochodowych;
5) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem:

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 32803650-523F-4492-9F01-DB0FABAB85F4. Podpisany
Strona 1

a) niezanieczyszczania
przeznaczonych,

środowiska

i gromadzenia

powstających

odpadów

w urządzeniach

do

tego

b) dokonywania wyłącznie drobnych napraw pojazdów samochodowych,
c) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
2. Na terenie nieruchomości zabrania się:
1) wrzucania do pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: śniegu, lodu,
gorących popiołów, żużli oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów przemysłowych,
medycznych, weterynaryjnych i gruzu;
2) zbierania odpadów poza pojemnikami i kontenerami do nich przeznaczonymi.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ma obowiązek wyposażyć nieruchomość
w estetyczne, szczelne, 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 wywozami, jednak nie mniejszych niż 60 litrów w przypadku zabudowy jednorodzinnej i nie mniejszych
niż 240 litrów w przypadku zabudowy wielorodzinnej.
2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zachowując wymagania określone w ust. 1,
ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o minimalnej pojemności uwzględniającej tygodniową wielkość wytwarzania odpadów
w wysokości 25 litrów na jednego mieszkańca.
3. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 2 o 10 litrów w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit. a-e.
4. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ma
obowiązek wyposażyć nieruchomość w estetyczne, szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom pojemniki lub kontenery do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów tego
rodzaju z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami, jednak nie mniejszych niż 60 litrów.
5. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zachowując wymagania określone w ust. 4, ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o minimalnej pojemności uwzględniającej
następujące tygodniowe wielkości wytwarzania odpadów:
1) co najmniej 3 litry na każde dziecko/ucznia i pracownika placówki oświatowej;
2) co najmniej 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej dla lokali handlowych, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik 120 litrów na lokal;
3) co najmniej 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych i 7 litrów na każdego
zatrudnionego pracownika, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
4) co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji;
5) 5 litrów - na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń
biurowych i socjalnych);
6) 5 litrów – na 1 łóżko w hotelach, motelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, internatach;
7) 10 litrów - na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 2
litry poza tym okresem;
8) 2 litry – na 1 miejsce pochówku.
6. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit. a-e zbierane są w zbiorczych punktach
ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w następujący sposób:
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1) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zbierane są w pojemnikach koloru żółtego
o minimalnej pojemności 1500 litrów;
2) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego o minimalnej pojemności 1500 litrów;
3) papier i tektura zbierane są w pojemnikach koloru niebieskiego o minimalnej pojemności 1500 litrów.
§ 4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych utrzymuje się w należytym stanie technicznym, a także
poddaje czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym,
jednak nie rzadziej niż co 6 m-cy.
§ 5. 1. Na drogach i w miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych o minimalnej
pojemności 20 litrów.
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować
do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.
3. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz
z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. 1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością
zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, jednak nie rzadziej niż co 4 tygodnie.
2. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-e odbywa się
z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż co
4 tygodnie.
§ 7. 1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania,
o których mowa w § 3 ust. 1-5, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich
odbieranie;
2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy:
a) zbierać w pojemnikach ustawionych na terenie Gminy Łabiszyn w zbiorczych punktach ogólnodostępnych
lub
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie;
3) szkło należy:
a) zbierać w pojemnikach ustawionych na terenie Gminy Łabiszyn w zbiorczych punktach ogólnodostępnych
lub
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie;
4) papier i tekturę należy:
a) zbierać w pojemnikach ustawionych na terenie Gminy Łabiszyn w zbiorczych punktach ogólnodostępnych
lub
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie;
5) odpady zielone należy:
a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie lub
b) gromadzić w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, że kompostownik nie może powodować
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy:
a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie lub
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b) gromadzić w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, że kompostownik nie może powodować
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;
7) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach lub
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie;
8) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Łabiszynie;
9) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: urzędu, placówek
oświatowych i kulturalno-oświatowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
punktów ich sprzedaży oraz instytucji lub
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać do punktów ich sprzedaży lub
b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie lub
c) umieszczać w wyznaczonych przez Gminę Łabiszyn terminach i miejscach, z których zostanie odebrany
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie lub
b) umieszczać w wyznaczonych przez Gminę Łabiszyn terminach i miejscach, z których zostaną odebrane
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie;
13) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łabiszynie lub
b) umieszczać w wyznaczonych przez Gminę Łabiszyn terminach i miejscach, z których zostaną odebrane
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów.
2. Zbiornik należy systematycznie opróżniać i nie dopuszczać do jego przepełnienia się i wylewania
nieczystości na powierzchnię terenu, przy czym częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być
określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się
nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody,
gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie odrębnego licznika.
4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych winna być zgodna
z instrukcją eksploatacji oczyszczalni przydomowych.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 9. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości
powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
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4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do recyklingu,
kompostowania;
5) unikanie produktów „nadmiernie opakowanych”;
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
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
§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do stałego dozoru nad zwierzętami oraz
zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed uciążliwością oraz zagrożeniem dla ludzi
i mienia.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie psów na uwięzi, a psów wykazujących agresywność i ras psów uznawanych za agresywne oraz
ich mieszańców dodatkowo w kagańcu,
b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
zawieszoną przy wejściu na posesję,
c) zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych przez ludzi, pod
warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych i niedowidzących, korzystających z pomocy psów-przewodników,
c) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych
i niedowidzących, korzystających z pomocy psów-przewodników.
3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się prowadzenia hodowli zwierząt domowych, która
pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe otoczenia lub powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleby,
wody oraz inne uciążliwości.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 11. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
z wyjątkiem nieruchomości:
1) na terenach o zabudowie wielorodzinnej;
2) na terenach o zabudowie zwartej jednorodzinnej;
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest możliwe pod
następującymi warunkami:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;
2) prowadzona hodowla nie będzie powodowała uciążliwości, w szczególności zapachowych dla nieruchomości
sąsiednich;
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3) przestrzegane będą obowiązujące zasady przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 12. 1. Wyznacza się zabudowany obszar gminy Łabiszyn, jako obszar podlegający obowiązkowi
przeprowadzenia deratyzacji.
2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach:
1) od 1 do 31 kwietnia;
2) od 1 do 31 października.
3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 13. Traci moc uchwała nr XXX/219/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łabiszyn.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. z wyjątkiem §7 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. a,
pkt 6 lit. a, pkt 7 lit. b, pkt 8, pkt 9 lit. b, pkt 10 lit. b, pkt 11 lit. a, pkt 12, pkt 13 lit. a, który wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) regulaminy utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia
w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zatem termin uchwalenia przez Radę Miejską
w Łabiszynie nowego regulaminu upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391), rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po
zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
W związku z powyższym, przed podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Łabiszyn, projekt regulaminu został przedłożony do zaopiniowania Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żninie, który zaopiniował powyższy projekt pozytywnie, wydając
postanowienie z dnia 22 listopada 2012 r., znak: N.HK-072-5/12.
Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
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