
UCHWAŁA NR XVII/107/2020
RADY GMINY BĄDKOWO

z dnia 13 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1))  w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.2)), Rada Gminy Bądkowo 
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/186//2018 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 16 października 
2018 r. w sprawie czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo (Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z 24 
października 2018r. poz. 5346) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się 
w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „Bio”, a w terminach odbioru odpadów 
udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; ponadto można również:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) gromadzić w kompostowniach przydomowych”;

2) w § 12 dodaje się  ust. 2 o następującej treści:

„2. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
dopuszcza się kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowym 
kompostowniku. Kompostowanie nie powinno powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego 
oddziaływania na środowisko, a umiejscowienie kompostownika powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa.”;

3) w § 12 dodaje się  ust. 3 o następującej treści:

„3. W przypadku kompostowania w przydomowych kompostownikach całej ilości powstających na 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej bioodpadów, stanowiących odpady komunalne zwalnia się 
właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

1) Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.
2) Dz.U. z 2019 r., poz. 1579; Dz.U. z 2020 r., poz. 150; Dz.U. z 2020 r., poz. 284.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bądkowo

Elżbieta Figas
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