
 

 

UCHWAŁA Nr XVI/122/2016 

RADY GMINY WAGANIEC 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po uzyskaniu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim Rada Gminy Waganiec uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.  Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XXVI/151/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec. 

 

§ 4.1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec. 

biuletyn.net. 

2.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Jarosław Różański 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3114



Załącznik do Uchwały Nr XVI/122/2016 

Rady Gminy Waganiec 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WAGANIEC 

 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 1.1.  Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zapewnia się przez: 

1.  Prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 

a)  papier i tektura, 

b)  metale, 

c)  tworzywa sztuczne, 

d)  opakowania wielomateriałowe, 

e)  szkło, 

f)  odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

g)  odpady zielone, 

h)  przeterminowane leki, 

i)  chemikalia, 

j)  zużyte baterie i akumulatory, 

k)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

n)  zużyte opony, 

o)  popiół, 

p)  folie i worki po nawozach sztucznych. 

2.  Odpady określone w ust. 1 pkt 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 

rodzajami odpadów. 

3.  Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-e mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 

odpady suche. 

4.  Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f-g mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 

odpady mokre. 

5.  Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h-o mogą być przekazywane bezpośrednio do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 2.  Z części nieczystości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy należy uprzątać śnieg, błoto, liście oraz inne zanieczyszczenia. 

Uprzątnięte zanieczyszczenia należy składować w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub 

pojazdów. 

 

§ 3.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że: 

1)  powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, 

przy czym ścieki te nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu; 

2)  nie spowodują zanieczyszczeń wód i gruntu. 

 

§ 4.1.  Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

w zakresie obejmującym naprawy pojazdów pod warunkiem zabezpieczenia przed przedostaniem się 

używanych środków oraz płynów eksploatacyjnych pojazdów do środowiska. 

2.  Zużyte części samochodowe składować w odpowiednich pojemnikach. 
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Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników 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 

 

§ 5.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, gromadzone są w pojemnikach o pojemności 

wynoszącej minimum: 

1)  10 l/1 mieszkańca/ tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość 

zamieszkałą; 

2)  3 l/1 dziecko, ucznia, pracownika/1 tydzień w żłobkach, przedszkolach, szkołach, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 litrów; 

3)  10 l/1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, biurach, urzędach, 

przychodniach, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na taką nieruchomość; 

4)  15 l/1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 litrów; 

5)  15 l/1 łóżko/1 tydzień w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 litrów; 

6)  15 l/1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, 

poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających 

odpadów, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów; 

7) 20 l/1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 litrów. 

 

§ 6.  Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a - g, zbierane są w pojemnikach, 

workach lub kontenerach o minimalnej pojemności 60 litrów, z zastosowaniem wymagań określonych w § 4, 

o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między 

kolejnymi odbiorami. 

 

§ 7.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowania pojemników lub worków do 

zbierania odpadów komunalnych z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego 

wewnątrz odpadu. 

 

§ 8.  Standardy utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc zbierania 

i gromadzenia odpadów: 

1)  utrzymywania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w stanie czystości poprzez mycie w razie 

potrzeby; 

2)  pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być nieuszkodzone szczelne i bezpieczne; 

3)  okresowo należy dezynfekować pojemniki na odpady. 

 

§ 9.1.  Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu 

wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 

2.  W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemnika do zbierania odpadów komunalnych na własnej 

nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie. 

3.  Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w odpowiednich pojemnikach, w miejscu 

umożliwiającym dojazd. 

 

§ 10.1.  Drogi i place publiczne powinny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności co najmniej 10 l. 

2.  Kosze uliczne powinny być: 

1)  rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez użytkowników; 

2)  ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających 

ich opróżnianie; 

3)  rozmieszczone w odpowiedniej ilości. 
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Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego 

 

§ 11.1.  Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów 

suchych należy zbierać w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych. 

2.  Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-g zbierane są w następujący 

sposób: 

1)  na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej: 

a)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem 

w workach, 

b)  szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w workach; 

2)  na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej do 7 lokali 

włącznie: 

a)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem 

w pojemnikach lub workach, 

b)  szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub workach; 

3)  na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej powyżej 

7 lokali: 

a)  papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem 

w pojemnikach, 

b)  szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach; 

4)  odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być: 

a)  składowane w odpowiednich pojemnikach na obszarach o zabudowie jedno i wielorodzinnej, 

b)  przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

c)  kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby; 

5)  pochodzące z gospodarstw domowych przeterminowane leki należy: 

a)  umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, 

b)  przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6)  powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zużyte opony, o ile zajdzie taka potrzeba, należy 

przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

7)  zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy: 

a)  przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady, 

b)  przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

8)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy: 

a)  przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów, 

b)  przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9)  meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 10)  odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych do 1 m3 przekazywać 

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 11)  popiół z gospodarstw domowych przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 12)  folie i worki po nawozach sztucznych przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

§ 12.1.  Odbiór mokrych odpadów komunalnych oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odbywa 

się z częstotliwością co najmniej raz na 2 tygodnie. 

2.  Ustala się odbiór mokrych odpadów komunalnych oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych): 

1)  z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co najmniej raz na 

2 tygodnie; 

2)  z terenu nieruchomości wielorodzinnych do 7 lokali włącznie – co najmniej raz na 2 tygodnie; 

3)  z terenów nieruchomości powyżej 7 lokali łącznie – co najmniej raz na 2 tygodnie; 

4)  z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co 

najmniej raz na 2 tygodnie. 
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3.  Odbiór odpadów suchych oraz wyselekcjonowanych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niż raz na 6 tygodni. 

4.  Ustala się, że opróżnienie koszy ulicznych odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu. 

 

§ 13.  Na nieruchomościach zabudowanych, usytuowanych na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji 

sanitarnej, posiadających zbiornik bezodpływowy, opróżnianie jest konieczne co najmniej raz w miesiącu bez 

dopuszczenia do przepełnienia. 

 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 14.  Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 

podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 

poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 15.  Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe lub ich opiekunowie zobowiązani są do: 

1)  wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, 

roznoszenia pasożytów, insektów, itp.; 

2)  usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego 

użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez zwierzę; 

3)  prowadzenia psa na smyczy a agresywnego w kagańcu; 

4)  zwalnianie psa ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na nieruchomościach ogrodzonych, w sytuacji, gdy 

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. 

 

Rozdział 6. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 16.  Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej. 

 

§ 17.1. Utrzymywanie zwierząt powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało 

warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, 

gleby i wody. 

2.  Wytwarzane odpady i nieczystości muszą być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

 

§ 18.1.  Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Waganiec jako podlegający obowiązkowej deratyzacji . 

2.  Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach: 

1)  od 1 do 31 marca; 

2) od 1 do 30 listopada. 
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