UCHWAŁA NR X/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594 z późn. zm.1), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.2)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu
uchwala się, co następuje:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
obejmującą następujące frakcje odpadów:
1) papier i tekturę;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
6) metal;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w tym papa odpadowa;
13) zużyte opony;
14) tekstylia i odzież;
15) odpady zielone.
2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są lub przyjmowane przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi rodzajami odpadów.
§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego realizują poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 3. Na terenie nieruchomości, która nie jest przeznaczona do użytku publicznego dopuszcza się:
1) mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami z użyciem środków ulegających biodegradacji;
2) dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, które związane są z ich
bieżącą eksploatacją.
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Rozdział 2.
Rodzaje 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.
§ 4. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w 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 odbiorami o minimalnej pojemności 110 l.
§ 5. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, zbierane są w pojemniki, w kontenery
a także w worki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom w kolorach
lub z napisem:
1) papier i tektura – kolor niebieski, napis „ papier”;
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – kolor żółty, napis „ plastik”;
3) szkło – kolor zielony, napis „szkło”.
§ 6. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny być ustawione
w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców jak i pojazdów specjalistycznych przedsiębiorcy odbierającego
odpady.
2. Na terenie nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników dopuszcza się ich
ustawienie na innej nieruchomości za zgodą jej właściciela oraz Burmistrza Kruszwicy.
3. Dopuszcza się możliwość ustawienia pojemników, z których będą korzystać mieszkańcy
sąsiadujących ze sobą nieruchomości za zgodą właścicieli tych nieruchomości oraz Burmistrza Kruszwicy.

kilku

§ 7. Na drogach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej
pojemności 30 l, które powinny być ustawione w miejscach o intensywnym natężeniu ruchu pieszego.
§ 8. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne należy utrzymywać we właściwym
stanie technicznym oraz poddawać dezynfekcji nie rzadziej niż co 6 miesięcy wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 9. Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego jednak nie rzadziej niż
co 30 dni z zastrzeżeniem § 10, § 11 i § 12.
§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kruszwicy oraz
z miejscowości Łagiewniki i Grodztwo:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
i wielolokalowych do 11 lokali mieszkalnych włącznie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, tektura, szkło – raz na 60 dni,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na 30 dni, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych do 11 lokali
mieszkalnych włącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, niesegregowanych (zmieszanych) – raz na
7 dni;
3) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
11 lokali mieszkalnych do 49 lokali mieszkalnych włącznie:
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a) niesegregowanych (zmieszanych) raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na 14 dni,
- szkło – raz na 30 dni z zastrzeżeniem pkt 4;
4) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
11 lokali mieszkalnych do 49 lokali mieszkalnych włącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września,
niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 7 dni;
5) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
49 lokali mieszkalnych oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 i 3, jeżeli obejmuje to co najmniej
49 lokali mieszkalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) raz na 7 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na 7 dni,
- szkło – raz na 30 dni.
§ 11. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
i wielolokalowych do 11 lokali mieszkalnych włącznie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 30 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, tektura, szkło – raz na 90 dni,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na 60 dni z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych do 11 lokali
mieszkalnych włącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, tektura, szkło – raz na 60 dni,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na 30 dni;
3) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na
30 dni;
4) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
11 lokali mieszkalnych do 49 lokali mieszkalnych włącznie:
a) niesegregowanych (zmieszanych) raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych:
- papier, tektura – raz na 30 dni,
- szkło – raz na 60 dni,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe raz na 14 dni;
5) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych powyżej
49 lokali mieszkalnych oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 i 3, jeżeli obejmuje to co najmniej
49 lokali mieszkalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) raz na 7 dni,
b) selektywnie zbieranych:
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- papier, tektura – raz na 14 dni,
- szkło – raz na 30 dni,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz na 7 dni.
§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich:
1) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w okresie od 1 stycznia do
31 marca i od 1 października do 31 grudnia:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 30 dni,
b) selektywnie zbieranych: papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
– raz na 90 dni;
2) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w okresie od 1 kwietnia do
30 września:
a) niesegregowanych (zmieszanych) – raz na 14 dni,
b) selektywnie zbieranych: papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
– raz na 30 dni.
§ 13. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez:
1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe:
a) niesegregowane (zmieszane), zebrane selektywnie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe w terminach ich odbioru należy udostępnić przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne,
b) zbierane selektywnie: odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, metal, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w tym papa odpadowa,
tekstylia i odzież, odpady zielone należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
c) meble, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne w organizowanych zbiórkach;
2) pozostałych właścicieli nieruchomości na podstawie zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne.
§ 14. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych
zobowiązany jest do nie dopuszczenia do jego przepełnienia i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu
i pozbywania się ich nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Rozdział 4.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 15. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, należy:
1) ograniczać ilość odpadów komunalnych;
2) promować wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia lub
przetworzenia;
3) prowadzić działania edukacyjno – informacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
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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.
§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami,
w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia ludzi oraz przed uciążliwością dla otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed
samodzielnym opuszczeniem tych miejsc.
§ 17. 1. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy rasy uznawanej za
agresywne także w kagańcu.
2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzę w miejscu publicznym. Nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem
jest pies.
Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinno być
prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia.
2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się
zwierząt poza obręb wybiegu.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 19. 1. Wyznacza się zabudowane obszary Gminy Kruszwica jako obszar podlegający obowiązkowej
deratyzacji.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminie od dnia 1 do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 do dnia
30 października każdego roku.
3. Deratyzację przeprowadza się również w przypadku pojawienia się zwiększonej ilości gryzoni.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.
§ 20. Traci moc uchwała Nr XXVI/359/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz.
968).
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 5 i 15, § 10, § 11, § 12, które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kruszwicy
Aleksander Budner

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz.
379 i 1072, z 2015r. poz. 1045.
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2] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 , 122,

i 1045.
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UZASADNIENIE
Rada Miejska w Kruszwicy podjęła w dniu 21 lutego 2013 r. uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, zachodzi konieczność dostosowania niektórych postanowień regulaminu m. in. w
zakresie częstotliwości o odbioru odpadów komunalnych, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych i innych obowiązków właścicieli nieruchomości do obowiązujący przepisów ustawowych.
Na podstawie analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zachodzi konieczność objęcia
odbiorem odpadów komunalnych również właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe.
Uwzględniając uwagi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jedyną formą realizacji nowelizacji ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zastąpienie obecnego regulaminu nowym aktem prawnym.
W związku w powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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