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UCHWAŁA NR XXXII/270/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 25 listopada 2020 r.

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 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Traci moc Uchwała 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 ze zmianami (Dz. Urz.
Woj. Kuj. Pom. z dnia 18 grudnia 2019 r. poz. 7314, ze zm. Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 14 września
2020 r. poz. 4368).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie
Bogusław Jerzy Guziński
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/270/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 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 zmieszane.
3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe,
h) przeterminowane leki oraz chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) zużyte opony,
m) 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,
n) odpady niebezpieczne,
o) tekstylia i odzież,
2) zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych (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:
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1) w miejscach o utwardzonym podłożu;
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, 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, o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej, odpowiednio opisanych i oznaczonych kolorystycznie, w następujący sposób:
1) papier zbierany jest w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier",
2) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane są workach lub
pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
3) szkło zbierane jest workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”,
4) bioodpady zbierane są workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio",
5) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w kontenerach lub workach big bag przeznaczonych do zbiórki
selektywnej.
2. Zmieszane (pozostałości z segregowania) odpady komunalne należy zbierać w szczelnych, zamykanych,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym atestom i normom pojemnikach
przystosowanych do opróżniania przez wyspecjalizowane pojazdy, o pojemnościach nie mniejszych niż
110 litrów a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki, kamienice itp.) nie mniejszych niż 240 litrów .
§ 4. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy poddawać czyszczeniu i dezynfekcji,
z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż co
6 miesięcy oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów.
2. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych muszą być odpowiednio opisane
i oznakowane kolorystycznie zgodnie z §3 ust. 1.
§ 5. 1. 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.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) Z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na terenie miasta Koronowa:
a) zmieszane (pozostałe z procesu segregacji) odpady komunalne: – raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady – raz w miesiącu z tym, że w okresie od 1 kwietnia do 31 października –
raz na dwa tygodnie,
c) papier - nie rzadziej raz w miesiącu,
d) metale - nie rzadziej raz w miesiącu,
e) szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
2) Z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na pozostałym terenie gminy Koronowo:
a) zmieszane (pozostałe z procesu segregacji) odpady komunalne: – raz w miesiącu, z tym że w okresie od
1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie
b) bioodpady – jeden raz w miesiącu z tym , że w okresie od 1 kwietnia do 31 października –
raz na dwa tygodnie,
c) papier - nie rzadziej raz w miesiącu,
d) metale - nie rzadziej raz w miesiącu,
e) szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
3) z obszarów zbudowanych budynkami wielolokalowymi :
a) zmieszane (pozostałe z procesu segregacji) odpady komunalne ᠆ nie rzadziej niż raz w tygodniu
b) bioodpady ᠆ jeden raz na dwa tygodnie z tym, że w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz
w tygodniu,
c) papier - nie rzadziej raz w miesiącu,
d) metale - nie rzadziej raz w miesiącu,
e) szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 8. 1.

Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) Niesegregowane (pozostałe z procesu segregacji) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach,
zachowując wymagania, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz udostępnić przedsiębiorcy odpowiedzialnemu
za ich odbieranie w terminach przez niego wskazanych. W dniu odbioru odpadów komunalnych, należy
zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub
wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.
2) Papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać
w workach lub pojemnikach zachowując wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz udostępnić
przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za ich odbieranie w terminach przez niego wskazanych. W dniu odbioru
odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do worków lub pojemników dla pracowników
podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić worki lub pojemniki przed wejściem na teren
nieruchomości.
2. Bioodpady należy:
1) zbierać w workach lub pojemnikach zachowując wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz udostępnić
przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za ich odbieranie w terminach przez niego wskazanych. W dniu odbioru
odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu
odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości,
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2) gromadzić w przydomowym kompostowniku.
3. Przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych
w aptekach lub w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo.
4. Chemikalia należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Koronowo.
5. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
ustawionych na terenie: placówek oświatowych i kulturalno – oświatowych, punktów serwisowych sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nalaży:
a) przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub
b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych odpadów,
c) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo.
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za
odbieranie odpadów w terminach odbioru tych odpadów lub przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Koronowo.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe z wykluczeniem papy, eternitu, styropianu budowlanego, wełny itp.
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 w uzgodnionym z przedsiębiorcą miejscu i terminie.
9. Zużyte opony, należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Koronowo.
10. Odzież i tekstylia przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie
Gminy Koronowo.
11. Odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek należy bezpośrednio przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy Koronowo.
12. Odpady niebezpieczne 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 odbywać się :
1) zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych jednak
nie rzadziej niż raz w roku;
2) w przypadku zbiornika bezodpływowego nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 10. 1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do ochrony przed zagrożeniami
i uciążliwościami dla ludzi oraz zanieczyszczeniami terenu związanymi z utrzymaniem tych zwierząt,
w szczególności poprzez:
1) trzymanie zwierząt domowych pod kontrolą, m.in. w postaci uwięzi lub transportera,
a w przypadku psów mogących wykazywać agresję dodatkowo w postaci kagańca, lub ogrodzeń,
zapobiegających niekontrolowanemu wydostaniu się zwierząt do przestrzeni publicznej oraz dostępowi do
nich osób niepowołanych;
2) wprowadzanie zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej pod kontrolą, trzymając zwierząt
na uwięzi lub w transporterze, a psów mogących wykazywać agresję dodatkowo w kagańcu;
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3) uprzątnięcie terenu przeznaczonego do użytku wspólnego z zanieczyszczeń powstałych w związku
z czynnościami higienicznymi i pielęgnacyjnymi zwierząt domowych, obowiązek ten nie dotyczy osób
niewidzących oraz z upośledzeniem narządów ruchu.
Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 11. 1 Dopuszcza się na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w szczególności na terenach
zabudowy jednorodzinnej i szeregowej, utrzymanie zwierząt gospodarskich, pod warunkiem posiadania
urządzeń służących do gromadzenia ich odchodów nie przeznaczonych do wykorzystania rolniczego oraz
w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich zawartości do środowiska, jako odpadów w celu ich usunięcia.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie:
1) zabudowy wielorodzinnej,
2) terenach letniskowych i ogrodach działkowych,
3) w strefach ochrony bezpośredniej ujęć wodnych,
4) na terenach zwartej zabudowy miasta objętego ochroną konserwatora zabytków,
5) na terenach, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia
§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i obiekty użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przechowywania płodów rolnych.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 przeprowadza się od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od
1 października do 31 października oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 8.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych
§ 13. 1. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
2. 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.
3. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady wskazane w §3
ust. 1 pkt 4) 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.

