
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/247/20 
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE 

z dnia 9 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Koronowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIX/164/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie   
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. 
z dnia 18 grudnia 2019 r., poz. 7314) zmianie ulega załącznik i otrzymuje brzmienie zgodne z załacznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

  

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Koronowie 

 
 

Bogusław Jerzy Guziński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 września 2020 r.

Poz. 4368



Załącznik do uchwały Nr XXIX/247/20 

Rady Miejskiej w Koronowie 

z dnia 9 września 2020 r. 

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY KORONOWO 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1.  Na terenie Gminy Koronowo obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
powstałych u źródła.   

2. Odpady komunalne, które zostaną posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie zostaną odebrane jako odpady niesegregowane (zmieszane). 

3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów: 

a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, 

b) metali oraz opakowań z metali, 

c) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych , 

d) szkła oraz opakowań ze szkła, 

e) opakowań wielomateriałowych, 

f) bioodpadów, 

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

h) przeterminowanych leków oraz chemikaliów, 

i) zużytych baterii i akumulatorów, 

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

l) zużytych opon, 

m) odpadów niekwalifikujących 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, 

n) odpady niebezpieczne, 

2) zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji), 
powstających na nieruchomości w pojemnikach do tego przeznaczonych, 

3) usuwanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego. 

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest pod następującymi warunkami: 

1) w miejscach o utwardzonym podłożu; 
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2) powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich 
usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu i przepisami odrębnymi. 

5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla 
mieszkańców, a powstające odpady zostaną zgromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z wymaganiami niniejszego regulaminu i przepisami odrębnymi. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 3. 1.    Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a-f, zbierane są w trwale 
związanych workach, estetycznych i szczelnych pojemnikach o minimalnej pojemności 110 litrów lub 
kontenerach, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiednio opisanych i oznaczonych 
kolorystycznie, o pojemności zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez 
okres pomiędzy kolejnymi odbiorami, w następujący sposób:  

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury zbierane są razem w trwale związanych workach lub 
pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier", 

b) tworzywa sztuczne (z wyłączeniem naczyń jednorazowych oraz zabawek), opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale 
związanych workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa 
sztuczne", 

c) opakowania ze szkła zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru zielonego 
oznaczonych napisem „Szkło”, 

d) bioodpady (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, odpady pochodzenia roślinnego, odpady kuchenne)  
zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem 
"Bio", 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w kontenerach lub workach big bag przeznaczonych do 
zbiórki selektywnej. 

2) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury zbierane są razem w trwale związanych workach lub 
pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier", 

b) tworzywa sztuczne (z wyłączeniem naczyń jednorazowych oraz zabawek), opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale, opakowania z metali zbierane są razem w trwale 
związanych workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa 
sztuczne", 

c) opakowania ze szkła zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru zielonego 
oznaczonych napisem „Szkło”, 

d) bioodpady (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, odpady pochodzenia roślinnego, odpady kuchenne)  
zbierane są w trwale związanych workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem 
"Bio", 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w kontenerach lub workach big bag przeznaczonych do 
zbiórki selektywnej. 
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2. 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 (pozostałych z procesu 
segregacji) odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu 
nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami, jednak nie mniejszej niż 110 litrów w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej i nie mniejszych niż 240 litrów w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki, 
kamienice itp.) 

3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zachowując wymagania określone 
w ust. 2, ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery do zbierania niesegregowanych 
(pozostałych z procesu segregacji ) odpadów komunalnych o minimalnej pojemności: 

1) 25 litrów na jednego mieszkańca w przypadku zabudowy jednorodzinnej, 

2) 30 litrów na jednego mieszkańca w przypadku zabudowy wielorodzinnej, 

᠆ przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu. 

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 atestom i normom pojemniki lub kontenery do zbierania 
niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji) odpadów komunalnych, przystosowane do opróżniania 
przez wyspecjalizowane pojazdy o pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów tego rodzaju 
z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami, jednak nie mniejszej niż 60 litrów. 

§ 4. 1.   Właściciel nieruchomości zapewnia aby pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych 
utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz poddawać czyszczeniu i dezynfekcji, z częstotliwością 
zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

2. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych muszą być odpowiednio opisane 
i oznakowane kolorystycznie zgodnie z §3 ust. 1. Odpady zbierane w workach/pojemnikach/kontenerach 
nie spełniające powyższych wymogów nie będą odbierane przez podmiot świadczący usługi odbioru odpadów. 

3. Właściciela nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia takiej ilości pojemników, kontenerów 
i worków oraz o takiej pojemności, aby zgromadzić w nich wszystkie odpady powstające na nieruchomości 
w okresach pomiędzy kolejnymi wywozami. 

4. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, następujące tygodniowe wielkości (normy) wytwarzania odpadów: 

1) co najmniej 3,5 litra na każde dziecko / ucznia i pracownika placówki oświatowej, 

2) 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych i 7 litrów na każdego zatrudnionego 
pracownika. Do miejsc konsumpcyjnych wlicza się także miejsca konsumpcyjne zlokalizowane na 
zewnątrz lokalu, 

3) 240 litrów na punkt szybkiej konsumpcji lub lokal gastronomiczny stosujący naczynia jednorazowego 
użytku, przy czym dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co 
najmniej jednego pojemnika na odpady, 

4) 25 litrów na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni handlowej dla nieruchomości, na której jest prowadzona 
działalność handlowa branży spożywczej, 

5) 15 litrów na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni handlowej dla nieruchomości, na której jest prowadzona 
działalność handlowa branży przemysłowej, 

6) co najmniej 60 l na każdą nieruchomość letniskową (z wyłączeniem rodzinnych ogrodów działkowych), 
przy częstotliwości wywozu określonej w § 7 ust. 2, pkt 2, 

7) 5 litrów na jedno łóżko lub miejsce w hotelach, pokojach do wynajęcia, domach i ośrodkach 
wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, polach namiotowych, itp., 

8) 10 litrów na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych w budynkach oraz poza 
budynkami: typu kiosk, kwiaciarnie, budki z lodami itp., 

9) 3 litry na 1 m2 powierzchni, na której prowadzony jest handel (teren targowy), 
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10) 5 litrów na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych, usługowych, magazynach, 
hurtowniach, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach 
użyteczności publicznej itp. z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 1 - 3 i 7. 

5. Na terenie nieruchomości zabrania się: 

1) wrzucania do pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: śniegu, lodu, 
gorących popiołów i żużli oraz substancji: toksycznych, niebezpiecznych, żrących, wybuchowych, 
odpadów: przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych, gruzu, piasku, ziemi, styropianu budowlanego, 
papy oraz odpadów rozbiórkowych, 

2) zbierania odpadów poza pojemnikami, kontenerami i workami, 

3) zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji) w workach. 

§ 5. Na drogach i w miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych o pojemności 
nie mniejszej niż 35 l. 

§ 6. 1 Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego, a ich 
rozmieszczenie i opróżnianie zapewniają: 

1) Gmina Koronowo - w odniesieniu do miejskich dróg, placów, parków i przystanków komunikacji 
publicznej, 

2) Podmioty sprawujące zarząd nieruchomością - w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych, obiektów 
i terenów użyteczności publicznej, w tym targowisk i innych, 

3) Osoby prowadzące działalność gospodarczą w ruchomych i tymczasowych obiektach, stosownie do ich 
powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności. 

2. Kosze uliczne są opróżniane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż: 

1) co drugi dzień na terenie Miasta Koronowa, 

2) raz w tygodniu na pozostałych terenach Gminy Koronowo. 

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 terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 7. 1.   Odbiór niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji) odpadów komunalnych w zabudowie 
wielorodzinnej (bloki, kamienice, itp.) oraz obiektach użyteczności publicznej odbywa się sukcesywnie 
w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak 
nie rzadziej niż co 7 dni. 

2. Dopuszcza się odbiór niesegregowanych (pozostałych z procesu segregacji) odpadów komunalnych 
z mniejszą częstotliwością: 

1) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie 
miasta Koronowo nie rzadziej niż co 14 dni zaś z terenu pozostałych nieruchomości nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, 

2) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od maja do września nie rzadziej niż co 14 dni. Obowiązek ten 
dotyczy okresów w których na danej nieruchomości powstają odpady komunalne. 

3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a-c, i e odbywa się 
z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 
raz w miesiącu, zaś odbiór odpadów o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. d odbywa się nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące. 

4. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. f, odbywa się 
z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości w okresie od stycznia do 
marca oraz w grudniu : 
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᠆ w zabudowie  wielorodzinnej jeden raz  na dwa tygodnie, 

᠆ w zabudowie jednorodzinnej  jeden raz na 28 dni. 

W okresie od kwietnia do listopada: 

᠆ w zabudowie wielorodzinnej jeden raz w tygodniu, 

᠆ w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na dwa tygodnie. 

5. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 1 lit. g, odbywa się na 
zgłoszenie z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, jednak 
nie później niż 7 dni od dnia podstawienia pojemnika lub kontenera przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady. 

6. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 1 lit. h, odbywa się 
z pojemników zlokalizowanych na terenie aptek z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno - 
porządkowy, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

7. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. i, odbywa się 
z pojemników zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i kulturalno – oświatowych oraz urzędów 
i instytucji z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno – porządkowy, jednak nie rzadziej niż raz 
na kwartał. 

8. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. j, k, odbywa się 
z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 
raz na pół roku. 

§ 8. 1.   Niesegregowane (pozostałe z procesu segregacji) odpady komunalne należy zbierać 
w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 3 ust. 2-4, a w terminach odbioru odpadów 
udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie. 

2. Papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne z wyłączeniem naczyń 
jednorazowych oraz zabawek, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania 
wielomateriałowe  oraz szkła należy zbierać w trwale związanych workach lub pojemnikach zachowując 
wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu 
za ich odbieranie. 

3. Odpady ulegające biodegradacji należy: 

1) zbierać w trwale zawiązanych workach lub pojemnikach zachowując wymagania, o których mowa 
w § 3 ust. 1, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich 
odbieranie, 

2) gromadzić w przydomowym kompkostowniku, którego posiadanie należy zgłosić wypełniając deklarację 
o wysokosci opłaty za gospoadrowanie odpadami komunalnymi. 

4. Przeterminowane leki powstające na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy należy 
gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach lub w Punktach Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komuanlnych. 

5. Chemikalia powstające na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy należy 
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo. 

6. Zużyte baterie i akumulatory powstające na terenie nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcynależy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: placówek 
oświatowych i kulturalno – oświatowych, punktu serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
urzędów i instytucji lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 
Gminy Koronowo. 

7. Zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający na 

1) nieruchomościach niezamieszkałych należy: 

a) przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub 
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b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych 
odpadów, 

2) na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy należy: 

a) przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub 

b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych 
odpadów lub 

c) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające na terenie nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, należy przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów w terminach 
odbioru tych odpadów lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 
Gminy Koronowo. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe z wykluczeniem papy, eternitu, styropianu budowlanego, wełny itp.  
powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Koronowo należy  
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo  lub zbierać 
w kontenerach i workach typu big-bag zamówionych u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie 
odpadów komunalnych oraz udostępnić pojemnik w uzgodnionym z przedsiębiorcą miejscu i terminie. 

10. Zużyte opony powstające na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a pochodzące 
z pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo, w ilości do 8 sztuk rocznie na 
nieruchomość/lokal. 

11. Odzież i tekstylia powstające na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy należy 
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo. 

§ 9. 1.   Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. 
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia 
wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej, niż: 

1) zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, 

2) raz na trzy miesiące w przypadku zbiornika bezodpływowego. 

2. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej 
wody, gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie odrębnego licznika. 

§ 10. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, dopuszczalny jest codziennie w godzinach od 5:00 do 23:00 oprócz niedzieli i świąt. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 11. Właściciele nieruchomości powinni przestrzegać zasad związanych z minimalizacją powstających 
odpadów komunalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania sie odpadów komunalnych; 

4) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów; 

5) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, 
kompostowania; 

6) unikanie produktów „nadmiernie" opakowanych; 

7) ograniczenie marnotrawienia żywności; 

8) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach nieruchomości; 
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9) segregację odpadów u żródła. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 12. 1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w tym zwierzęta nieudomowione, utrzymywane 
w charakterze zwierząt domowych, lub opiekunowie zwierząt, zobowiązani są do stałego dozoru nad 
zwierzętami oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed uciążliwością oraz 
zagrożeniem dla ludzi i mienia, m in. poprzez: 

1) prowadzenie zwierząt, w tym psów na uwięzi, a psów wykazujących agresywność i ras psów uznawanych 
za agresywne dodatkowo w kagańcu, 

2) przewożenie zwierząt w środkach komunikacji publicznej na uwięzi, a psów wykazujących agresywność 
i ras psów uznawanych za agresywne dodatkowo w kagańcu, 

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; 
nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies. Nieczystości 
umieszczone w opakowaniach ulegających biodegradacji mogą być deponowane w pojemnikach na odpady 
komunalne. 

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe lub opiekunom zwierząt zakazuje się: 

1) prowadzenia hodowli zwierząt domowych, która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe 
otoczenia lub powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i inne uciążliwości, 

2) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych lub 
udostępnionych dla zwierząt (lecznice, wystawy itp.), nie dotyczy psów, które są przewodnikami osób 
niewidomych i niedowidzących. 

3. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości zwierzęcia z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez 
zwierzę i wykluczający dostęp osób trzecich, oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem, zawieszona przy wejściu na posesję. 

4. Kojce dla zwierząt mogą być zlokalizowane w odległości min. 2 m od granicy nieruchomości. 

5. Niedopuszczanie do zakłócania ciszy przez zwierzęta domowe. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 13. 1 Dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej i szeregowej hodowlę kóz, drobiu, królików 
i gołębi na potrzeby własne pod warunkiem posiadania obiektów i urządzeń służących do gromadzenia 
odchodów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę, odcieki itp.) wykonanych zgodnie 
z przepisami budowlanymi oraz przepisami odrębnymi, jak i spełniających odpowiednie normy. Dopuszcza się 
hodowlę gołębi w zabudowie wielorodzinnej przy zachowaniu powyższych warunków. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich winno być prowadzone z zapewnieniem nie pogarszania 
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowaniem zanieczyszczeń powietrza, 
gleby, wody i innych uciążliwości. 

3. Zabrania się hodowli i hodowania zwierząt gospodarskich na terenie: 

1) zabudowy wielorodzinnej (z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 1), 

2) terenach letniskowych i ogrodach działkowych (z wyłączeniem gołębi), 

3) w strefach ochrony bezpośredniej ujęć wód, 

4) na terenach zwartej zabudowy miasta objętego ochroną konserwatora zabytków, 

5) na terenach, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców. 
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Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia 

§ 14. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiekty użyteczności publicznej; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przechowywania płodów rolnych. 

2. W przypadku stwierdzenia na terenie nieruchomości istnienia szkodników sanitarnych, takich jak: 
myszy, szczury, osy, szerszenie i inne, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podjęcia działań w celu 
ich likwidacji. 

3. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 przeprowadza się od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od                                
1 października do 31 października. 

4. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno - epidemiologicznych, może zostać zarządzona 
deratyzacja w innych terminach niż określone w § 14 ust. 3. 

Rozdział 9. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych 

§ 15. 1.  W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi dopuszcza się kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby 
w przydomowym kompostowniku. 

2. Przez Kompostowanie rozumie się naturalną metodę unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów 
organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamknietego obiegu materii 
w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wlgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności 
mikroorganizmów i grzybów. 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności w: 

1) gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

2) drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub, 

3) formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi sie w dołach lub 
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

5. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady wskazane w §3 
ust. 1 pkt 1) lit. d) oraz §3 ust. 1 pkt 2) lit. d), w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych, spełniających wymogi dotyczące kompostowania 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, określone w ust. 2-4.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 4368


		2020-09-14T09:01:19+0000
	Polska
	Agnieszka Makara
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




