
  

UCHWAŁA Nr XVI/85/2016 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, Rada Gminy Bądkowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo, zwany 

w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/88/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

 Rady Gminy 

Dariusz Skierkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 3919



Załącznik do Uchwały Nr XVI/85/2016 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 26 października 2016 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo 

 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 1.1. Na terenie Gminy Bądkowo ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące 

następujące frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

 10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 12) zużyte opony; 

 13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

 14) popiół. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 

odpady suche. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 6-7, mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 

odpady mokre. 

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 8-14 mogą być przekazywane bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 2.1. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, tj. chodników bezpośrednio przylegających do 

nieruchomości.  

2. Obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń realizować należy poprzez 

uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz 

gromadzenie tych zanieczyszczeń na skraju chodnika.  

 

§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej 

nieruchomości, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub 

do zbiornika bezodpływowego.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne 

naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu. 

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod warunkiem, 

że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz nie spowodują uciążliwości dla mieszkańców 

sąsiednich nieruchomości. 

 

Rozdział 2. 

Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 

§ 4. Na terenie Gminy Bądkowo każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady ma obowiązek 

wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich 

nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 3. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3919



§ 5. Na terenie Gminy Bądkowo ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów; 

2) worki wykonywane z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 90 litrów; 

3) kontenery o pojemności minimalnej 1000 litrów; 

4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności minimalnej 1000 litrów; 

5) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 litrów.  

 

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

wynoszącej minimum: 

1) budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne - 20 litrów na osobę, przy czym określa się minimalną pojemność 

pojemnika - 110 litrów;  

2) szkoły (wszystkich typów i szczebli) - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa 

się minimalną pojemność pojemnika - 110 litrów;  

3) żłobki i przedszkola - 3 litry na każde dziecko, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność 

pojemnika - 110 litrów;  

4) sklepy i inne lokale handlowe - 10 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się minimalną 

pojemność pojemnika - 110 litrów, sklepy branży spożywczej wyposażają dodatkowo w jeden pojemnik na 

zewnątrz lokalu w miejscu dostępnym dla klientów o pojemności min. 110 litrów; 

5) lokale gastronomiczne - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną 

pojemność pojemnika - 110 litrów; 

6) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy – 10 litrów na każdą osobę 

wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 110 litrów;  

7) przychodnie i gabinety lekarskie - 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się 

minimalną pojemność pojemnika - 110 litrów;  

8) obiekty sportowe - 1 litr na 1 osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność 

pojemnika - 110 litrów.  

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, zbierane są w pojemnikach, workach 

lub kontenerach o minimalnej pojemności 110 litrów, z zastosowaniem wymagań określonych w ust. 1, 

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

kolejnymi odbiorami. 

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6-7, zbierane są w pojemnikach lub 

kontenerach o minimalnej pojemności 110 litrów, z zastosowaniem wymagań określonych w ust. 1, 

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

kolejnymi odbiorami. 

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowania pojemników lub worków do zbierania 

odpadów komunalnych z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu. 

5. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez 

stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję 

w miarę potrzeb. 

 

§ 7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.  

 

§ 8.1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, 

placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu, 

o których mowa w § 5 pkt 5. 

2. Kosze uliczne winny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, w ilości dostosowanej do intensywności i specyfiku pieszego. 

 

Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 9. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:  

1) z zabudowy jednorodzinnej: 

a) odpady „mokre” - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym,  
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b) odpady „suche” - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym,  

c) odpady zmieszane – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym;  

2) z zabudowy wielorodzinnej: 

d) odpady „mokre” - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym,  

e) odpady „suche” - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym,  

f) odpady zmieszane – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym. 

 

§ 10. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) odpady mokre – z zabudowy jedno i wielorodzinnej odbierze z nieruchomości firma wybrana przez Gminę 

Bądkowo w przetargu; 

2) odpady suche – z zabudowy jedno i wielorodzinnej odbierze z nieruchomości firma wybrana przez Gminę 

Bądkowo w przetargu; 

3) odpady zmieszane z zabudowy jedno i wielorodzinnej odbierze z nieruchomości firma wybrana przez 

Gminę Bądkowo w przetargu; 

4) odpady komunalne, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 8-13 właściciel nieruchomości jest obowiązany 

dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) odpady komunalne, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-7 i 14 właściciel nieruchomości może także 

dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

§ 11. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, 

powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika. 

 

§ 12. Kosze uliczne opróżnia się z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.  

 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 13.1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 

podejmować działania mające na celu ułatwianie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 

poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. Zaleca się aby odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie 

nieruchomości były zagospodarowywane we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych 

kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. 

 

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 

 

§ 14.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi 

zwierzętami. 

2. W przypadku wyprowadzenia psa poza teren nieruchomości, do obowiązków właścicieli należy 

wyprowadzanie psa na smyczy, a w przypadku psów zachowujących się w sposób agresywny na smyczy 

i w kagańcu. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawianych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do pożytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. 

 

§ 15.1. Nieruchomość na której trzymane są zwierzęta domowe, powinno być ogrodzone w sposób 

uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę. 

2. Przy wejściu na nieruchomość, o której mowa w ust.1, powinna być umieszczona tabliczka ze 

stosownym ostrzeżeniem. 

 

Rozdział 6. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 16.1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.  
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2. Hodowla zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinna być usytuowana i prowadzona 

w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie 

powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących 

sąsiednie nieruchomości. 

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winny być 

utrzymane w należytej czystości. 

4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

zwierząt poza obręb wybiegu.  

5. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości 

w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich.  

 

Rozdział 7. 

Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji 

 

§ 17.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Bądkowo 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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