
projekt z dnia 17.09.2020 

 

 

UCHWAŁA NR XXI/124/2020 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 13 października 2020 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Bądkowo 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1,  

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) i po uzyskaniu 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”, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 marca 2020 roku 

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

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020 r., poz. 1546) oraz Uchwała Nr XXXII/186/2018 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie czystości i porządku na terenie Gminy 

Bądkowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2018 r., poz. 5346). 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Podjęcie przez Radę Gminy Bądkowo uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo jest związane z koniecznością wprowadzenia 

zmian w zakresie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych przez 

znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).  

Zakres zmian obejmuje m.in.: 

 wprowadzenie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i 

bioodpadów, 

 wprowadzenia szerszego zakresu segregacji odpadów o odpady niebezpieczne, 

tekstylia i odzież.   

W związku z tym konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały NR XXI/124/2020 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Bądkowo 
 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Bądkowo, zwany dalej 

Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Bądkowo. 

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o Gminie bez bliższego określenia – 

oznacza to Gminę Bądkowo. 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Na terenie Gminy Bądkowo prowadzi się selektywne zbieranie następujących 

odpadów komunalnych obejmującą następujące frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

15) odpady tekstyliów i odzieży; 

16) popiół. 

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne określone w pkt 1 przyjmowane są również w 

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego następuje poprzez ich usunięcie w miejsce niepowodujące 

zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów samochodowych.  

§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

samochodowymi może odbywać się pod warunkiem, że: 

1) powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie, przy czym ścieki te nie mogą być odprowadzane do 

zbiorników wodnych lub do gruntu;  

2) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gruntu.  



 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Na terenie Gminy Bądkowo określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność 

pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 

publicznych: 

1) pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów;  

2) kontenery o pojemności minimalnej 1100 litrów;  

3) worki wykonane z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 60 litrów;  

4) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 litrów. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, o których mowa w § 5 ust. 1, 

uwzględniając następującą wielkość wytworzenia odpadów: 

1) 20 litrów na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych; 

2) 3 litry na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego 

typu; 

3) 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej dla lokali handlowych, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 110 litrów na lokal; 

4) 50 litrów na każdego zatrudnionego dla punktów handlowych poza lokalem, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 110 litrów na każdy punkt; 

5) 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych; 

6) co najmniej jeden pojemnik 110 litrów dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji; 

7) pojemnik 110 litrów dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w 

odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych na każdych 10 pracowników; 

8) 110 litrów dla działek rekreacyjnych na każdą działkę, 

9) dla ogródków działkowych 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 maja do 30 

września i 5 litrów w pozostałym okresie; 

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 

wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 

pojemnika na odpady o pojemności 110 l, dla każdego lokalu. 

3. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 110 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Pojemnik 

powinien być szczelny, zamykany, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz 

odpowiadający obowiązującym normom. 

4. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się worki i pojemniki o 

następujących kolorach: 

1) kolor niebieski oznaczony napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w 

tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) kolor zielony oznaczony napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w 

tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) kolor żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na 

odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w 

tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

4) kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na bioodpady; 

5) kolor czarny oznaczony napisem „Odpady zmieszane” z przeznaczeniem na 

zmieszane odpady komunalne. 



5. Właściciel nieruchomości powinien zbierać popiół w pojemnikach przeznaczonych do 

zbiórki selektywnej.  

6. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych 

kompostownikach na terenie nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla 

nieruchomości sąsiednich. 

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego stosuje się kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 l. 

2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne 

korzystanie z nich przez użytkowników. 

3. Pojemność i rozmieszczenie koszy ulicznych powinny być dostosowane do intensywności i 

specyfiki ruchu pieszego. 

§ 7. Właściciel nieruchomości powinien ustawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów 

na terenie nieruchomości w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców tej nieruchomości i 

pojazdów specjalistycznych przedsiębiorcy odbierającego odpady lub wystawić w dniu 

odbioru przed wejściem na teren nieruchomości. Sposób ustawienia pojemników i worków do 

gromadzenia odpadów nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców nieruchomości 

sąsiednich. 

§ 8. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i 

porządkowym oraz poddawane czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą ich 

utrzymanie w należytym stanie sanitarnym. 

§ 9. Miejsce gromadzenia odpadów powinno być utrzymane w odpowiednim stanie 

sanitarnym 

i porządkowym poprzez: 

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

sposób, aby nie dochodziło do ich mieszania; 

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

odpadów oraz boksach kontenerowych, w tym nie dopuszczanie do zalegania 

odpadów na ziemi; 

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym 

rozprzestrzenianiem się odpadów. 

 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady 

komunalne: 

 w okresie od 1 kwietnia do 31 października: 

a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – raz na dwa tygodnie; 

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi – raz na tydzień; 

 w okresie od 1 listopada do 31 marca: 

a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – raz w miesiącu; 

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi – raz na dwa tygodnie; 

2) zebranych selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne: 

a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – raz w miesiącu; 

b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi – raz w miesiącu; 

3) popiół nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia. 

§ 11. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną 

od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość 

użytkowania zbiornika, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. 



§ 12. Ustala się następujący sposób pozbywania odpadów komunalnych: 

1) pozostałości po wysegregowaniu frakcji wskazanych w §2 ust. pkt 1-16 i 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub 

workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady; 

2) papier należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub na bieżąco dostarczać do stacjonarnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

3) metale należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub na bieżąco dostarczać do stacjonarnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  – w dniach i godzinach pracy; 

4) tworzywa sztuczne należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru 

udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub na bieżąco dostarczać do 

stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i 

godzinach pracy; 

5) szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów 

udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub na bieżąco dostarczać do 

stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i 

godzinach pracy; 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach lub workach, 

a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub na 

bieżąco dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

7) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, workach, w terminach odbioru udostępnić 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady, gromadzić w przydomowych 

kompostownikach lub na bieżąco dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

8) odpady niebezpieczne należy dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

9) przeterminowane leki należy zbierać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

ustawionych w aptekach i punktach aptecznych lub na bieżąco dostarczać do 

stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i 

godzinach pracy; 

10) chemikalia należy dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

11) 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 należy dostarczać do 

stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i 

godzinach pracy; 

12) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy w terminach odbioru udostępnić 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady, dostarczać do stacjonarnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w dniach i godzinach pracy lub do 

przyjmujących je punktów ich sprzedaży; 

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy w terminach odbioru udostępnić 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady, dostarczać do stacjonarnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  – w dniach i godzinach pracy; 

15) zużyte opony należy dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 



16) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać do stacjonarnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

17) odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych – w dniach i godzinach pracy; 

18) popiół należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub na bieżąco dostarczać do stacjonarnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  – w dniach i godzinach pracy. 

 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu zmieszanych odpadów i 

ograniczać ilość odpadów, a także podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania 

procesom recyklingu i odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie 

odpadów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

§ 14. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla 

ludzi. 

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do uprzątnięcia nieczystości 

stałych pozostawionych przez zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.  

 

Rozdział 7. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej 

§ 16. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej na terenie Gminy Bądkowo. 

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, 

sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało zanieczyszczenia. 

 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) zabudowane obszary obiektami użyteczności publicznej; 

2) zabudowane obszary obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do 

przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych; 

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

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia; 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września. 


