
Projekt 

UCHWAŁA Nr ….. 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia  …… r. 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia  8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze 

zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co 

następuje: 

 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów:  

1) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:  

a) papier,  

b) metale,  

c) tworzywa sztuczne,  

d) opakowania wielomateriałowe,  

e) szkło,  

f) bioodpady,  

g) przeterminowane leki i chemikalia,  

h) zużyte baterie i akumulatory,  

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

l) zużyte opony,  

m) odpady niebezpieczne, 

n) odpady tekstyliów i odzieży, 

o) 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, 

p) popiół. 

2. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.  



3. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b-d zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.  

4. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. e zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.  

5. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. f zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

brązowego oznaczonych napisem „Bio”.  

6. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. g wydziela się z powstających odpadów komunalnych 

oraz wrzuca do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczone 

w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy bądź dostarcza do punktu selektywnego zbierania 

odpadów w godzinach pracy.  

7. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. h przekazuje się do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy.  

8. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. i przekazuje się do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów - w godzinach pracy lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach 

handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu.  

9. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. j – o przekazuje się do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów - w godzinach pracy.  

10. Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. p zbiera się w pojemnikach lub workach, bądź 

przekazuje się do punktu selektywnej zbiórki odpadów - w godzinach pracy.  

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie tych 

zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.  

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej 

nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej 

lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się 

wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały 

zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a powstające odpady gromadzone będą 

w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 2. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania  

tych pojemników oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym  

§ 4. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność 60 l.  

2. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność, przy czym:  

1) dla zabudowy jednorodzinnej – 60 l;  

2) dla zabudowy wielorodzinnej – 1100 l;  

3) dla pozostałych nieruchomości – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l.  

§ 5. Pojemniki lub worki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu 

widocznym, dostępnym dla podmiotu uprawnionego odbierającego odpady.  

§ 6. Podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest dostarczyć worki o określonych 

kolorach do selektywnego zbierania odpadów. 



§ 7. 1. Drogi publiczne powinny być wyposażone w kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l.  

2. Kosze, o których mowa w ust. 1 powinny być:  

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

wszystkich użytkowników;  

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

umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony;  

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych 

i przebywania znacznej ilości osób;  

4) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;  

5) systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia;  

§ 8. 1. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym: to jest szczelne, 

trwałe, zamykane i przystosowane do załadunku i wyładunku mechanicznego a także w odpowiednim 

stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.  

2. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym poprzez: 

1) gromadzenie odpadów komunalnych w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób 

aby nie dochodziło do ich zmieszania; 

2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych, w tym niedopuszczenie do zalegania odpadów na ziemi; 

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem 

odpadów komunalnych; 

4) ustawienie pojemników i worków na równej nawierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem 

wody i błota. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1) bioodpady mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych 

przypadkach bioodpady pozbywa się od mieszkańców przez podmiot uprawniony: 

a) w zabudowie wielolokalowej co najmniej raz na tydzień;  

b) w zabudowie jednorodzinnej:  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co najmniej raz na miesiąc; 

2) odpady selektywnie zbierane (wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b-d)  pozbywane są:  

a) w zabudowie wielolokalowej co najmniej raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na miesiąc;  

 3) odpady selektywnie zbierane (wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i e)  pozbywane są:  

a) w zabudowie wielolokalowej co najmniej raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na dwa miesiące;  

4) niesegregowane (zmieszane) odpady pozbywane są:  

a) w zabudowie wielolokalowej co najmniej raz na tydzień, 



b) w zabudowie jednorodzinnej:  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na miesiąc; 

5) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do 

oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych 

aptekach – w godzinach ich pracy bądź dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

w godzinach pracy; 

6) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do 

punktów sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy;  

7 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

- w godzinach ich pracy lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach 

handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu;  

8)  zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach pracy;  

9) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów w godzinach pracy;  

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

w godzinach pracy;  

11) popiół pozbywany będzie:  

a) z terenu wiejskiego w okresie: 

- od 1 października do 30 kwietnia co najmniej raz na dwa miesiące, 

- w miesiącu maju co najmniej raz w miesiącu, 

b) z terenu miejskiego w okresie: 

- od 1 października do 31 marca co najmniej raz na dwa tygodnie,  

- od 1 kwietnia do 31 maja co najmniej raz w miesiącu, 

c) w pozostałym okresie popiół pozbywany będzie jeden raz w miesiącu sierpniu lub można go 

dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.  

12) 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, zbiera się 

w miejscach powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na 

działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, należy dostarczyć do 

punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy;  

13) odpady tekstyliów i odzieży, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

w godzinach pracy. 

14) odpady niebezpieczne należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

w godzinach pracy. 

15) chemikalia należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy. 

2. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami prowadzącymi 

działalność w okresie sezonu letniego odpady pozbywa się codziennie.  

3. W okresie letnim na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym 

przebywaniem osób odpady pozbywa się co najmniej raz na miesiąc.  

4. Pozbywanie się odpadów na terenach czasowo zamieszkałych (rekreacyjnych) będzie 

następowało w terminach:  



a) w miesiącu kwietniu co najmniej raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od 1 maja do 30 września co najmniej raz w tygodniu. 

c) w miesiącu październiku co najmniej raz na dwa tygodnie; 

5. Pozbywanie się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak: 

chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw będzie następowało w terminach:  

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na tydzień, 

2) w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na miesiąc.  

§ 10. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych ze zbiornika 

bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się 

i przenikania jego zawartości do gruntu, przy czym nie rzadziej niż dwa razy w roku.  

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 11. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów 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 niniejszym 

Regulaminie.  

 

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 

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków 

ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz dołożenia starań, aby zwierzęta te 

nie  były uciążliwe dla otoczenia poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru poza 

miejscem ich stałego utrzymania; 

2) zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia. 

2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać 

wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna  do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem 

zwierzęcia. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe usuwają zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta 

w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, na chodnikach, 

jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.  

4. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób 

utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub 

zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu. W uzasadnionych przypadkach 

wynikających z rasy, uwarunkowań behawioralnych, wieku, stanu zdrowia i cech anatomicznych psa 

możliwe jest odstąpienie od obowiązku wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, przy spełnieniu 

wymogu, że właściciel sprawuje bezpośrednią i pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia. 

Rozdział 6. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej  

§ 13. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami:  

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymania zwierząt spełniających 

wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);  



2) wszelkie uciążliwości utrzymywania zwierząt dla środowiska, będące jej skutkiem zostaną 

ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

2. Utrzymując zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej należy 

przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych.  

 3. Wytworzone przez zwierzęta odpady i nieczystości nie mogą powodować zanieczyszczenia 

nieruchomości.  

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia  

§ 14. 1. Deratyzacji podlegają obszary:  

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej;  

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych;  

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;  

4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.  

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminie od 

15 kwietnia do 15 maja.  

§ 15. Traci moc uchwała nr XXXVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 

30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

i Miasta Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6516). 

§ 16.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

          

 

  



 Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr … 

 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 

 z dnia ……………. r. 
 

W związku z uwagami Nadzoru Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz wydanym 

orzecznictwem w tym zakresie, nastąpiła konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz 

uchylenia uchwały nr XXXVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 

30  listopada 2021 r. w tej sprawie.  

Wprowadzone niewielkie zmiany dotyczą min. nieprawidłowego określenia 

niektórych frakcji odpadów np.:  

 - papier, tektura (makulatura, karton); – zamiast papier,  

 - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - zamiast bioodpady. 

 Ponadto z wykazu odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 

usunięto folie i worki po nawozach sztucznych (zgodnie z ustawą o odpadach nie stanowią 

one frakcji odpadów komunalnych). Do wskazanego wykazu dodano za to brakujące odpady 

niebezpieczne. 

Proszę wysoką Radę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 

 

  


