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UCHWAŁA Nr XXXIII /217/2017
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 23 listopada 2017
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Joanna Mąka

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–2–

Poz. 4773

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII /217/2017
Rady Gminy Rojewo
z dnia 23 listopada 2017 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROJEWO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury oraz opakowania z papieru i tektury;
2) metali oraz opakowań z metali;
3) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych;
4) opakowań ze szkła;
5) opakowań wielomateriałowych;
6) odpadów zielonych;
7) odpadów biodegradowalnych;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
9) przeterminowanych leków i chemikaliów;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) zużytych opon;
14) tekstyliów i odzieży;
15) popiołu.
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) mycia nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
2) dokonywania drobnych napraw.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność 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
§ 5.1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości:
1) pojemniki o pojemności minimalnej 110 l;
2) kontenery o pojemności minimalnej 5 m3;
3) worki o pojemności minimalnej 60 l;
4) kosze uliczne o pojemności minimalne 35l;
5) pojemnik do popiołu o pojemności minimalnej 110 l.
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2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące tygodniowe
wielkości wytwarzania odpadów:
1) 25 litrów na jednego mieszkańca;
2) 3 litry na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola;
3) 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;
4) 5 litrów na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2-4;
5) 5 litrów na jednego pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami
typu kiosk, kwiaciarnia;
6) 2 litry na jedno miejsce pochówku, przy czym w okresie Wszystkich Świętych należy ustawić dodatkowy
pojemnik lub pojemniki;
7) 5 litrów na jedno miejsce noclegowe w hotelach.
3. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, wymienionych w § 2 pkt. 1-5 dopuszcza się
zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 o 10 litrów.
4. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1-7 zbierane są w szczelnych pojemnikach lub
workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadających obowiązującym normom,
o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między
kolejnymi odbiorami.
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowania kolorystyczne pojemników lub
worków:
1) kolor żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” gdzie należy gromadzić frakcję
tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych oraz metali;
2) kolor zielony oznaczony napisem „SZKŁO” gdzie należy gromadzić frakcję szkła;
3) kolor niebieski oznaczony napisem „PAPIER” gdzie należy gromadzić frakcję papieru i tektury;
4) kolor brązowy oznaczony napisem „BIO” gdzie należy gromadzić frakcję odpadów ulegających
biodegradacji, w tym odpady zielone.
6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zbierać odpady budowlane i rozbiórkowe w pojemnikach
przeznaczonych do zbiórki selektywnej.
7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zbierać popiół w pojemnikach uniemożliwiających pylenie
przeznaczonych do zbiórki selektywnej. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dopuszcza się
gromadzenie popiołu w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów zmieszanych.
8. Dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach.
§ 6.1. Na drogach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych o pojemności minimalnej 35 l.
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego.
§ 7. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie
sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji. Dezynfekcja pojemników do zbierania odpadów
komunalnych oraz dezynfekcja koszy ulicznych, powinna być przeprowadzana wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
c) z obszarów nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzona jest działalność gastronomiczna nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
d) z obszarów niezamieszkałych związanych z działalnością handlową - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
e) z obszarów szkół i przedszkoli - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
f) z terenów cmentarzy - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
g) z obszarów pozostałych nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
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2) zebranych selektywnie odpadów następującej frakcji: papieru, tektury, opakowań z papieru i tektury, metali,
opakowań z metali, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, opakowań
wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, a także zielonych:
a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
c) z obszarów nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzona jest działalność gastronomiczna nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
d) z obszarów niezamieszkałych związanych z działalnością handlową - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
e) z obszarów szkół i przedszkoli - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
f) z terenów cmentarzy - nie rzadziej niż dwa razy raz w miesiącu,
g) z obszarów pozostałych nieruchomości niezamieszkałych- nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 9.1. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
2. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwach domowych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania,
o których mowa w § 5 ust. 1-5, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy
odpowiadającemu za ich odbieranie;
2) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
metale i opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach , zachowując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 5,
a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie,
b) dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo;
3) opakowania ze szkła należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 5,
a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie lub,
b) dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady
zielone należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 5,
a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie lub,
b) gromadzić w przydomowych kompostownikach lub
c) dostarczyć do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo;
5) przeterminowane leki należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach i punktach aptecznych
lub,
b) dostarczać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo;
6) chemikalia należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo;
7) zużyte baterie i akumulatory należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie: placówek oświatowych
i kulturalno-oświatowych oraz Urzędu Gminy Rojewo lub
b) przekazywać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie Gminy Rojewo;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Rojewo;
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10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Rojewo - w ilości nie przekraczającej 500kg/rok z gospodarstwa
domowego;
11) popiół należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo, dopuszcza się gromadzenie popiołu razem z odpadami zmieszanymi, pod warunkiem, że nie będzie
on gorący, zachowując pozostałe wymagania jak dla odpadów zmieszanych;
12) zużyte opony należy przekazać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rojewo;
13) tekstylia i odzież należy przekazać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Rojewo.
§ 10. Właściciele nieruchomości niepodłączeni do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do usuwania
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy do roku.
§ 11.1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości
powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu,
kompostowania;
5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13.1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe lub opiekunów zwierząt należy
w szczególności:
1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów wykazujących agresywność i ras psów uznawanych za agresywne
dodatkowo w kagańcu;
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;
nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.
2. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi pod warunkiem, że
pies jest w kagańcu i pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 14.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby
nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na nieruchomościach:
1) zabudowy wielorodzinnej;
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2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego;
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.
3. Postanowień ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach
oświatowych, rehabilitacyjnych i sportowych.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 15.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Rojewo jako obszar podlegający obowiązkowi
przeprowadzenia deratyzacji.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.
3. Deratyzację należy przeprowadzać również w przypadku pojawienia się zwiększonej ilości gryzoni.

