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UCHWAŁA NR XVI/92/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( Dz. U. z 2016, poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grudziądzu uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Janina Hoffmann
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Załącznik do uchwały Nr XVI/92/2016
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY ROGÓŹNO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno, zwany dalej regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno, zgodnie z
wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r., poz. 250)
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) tworzywa sztucznego i metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru i tektury;
2) szkła;
3) odpadów ulegających biodegradacji;
4) przeterminowanych leków i chemikaliów;
5) zużytych baterii i akumulatorów;
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
9) zużytych opon.
2. Odpady określone w ust. 1 powinny być zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z
innymi rodzajami odpadów.
3. Pozostałości po wysegregowaniu frakcji wskazanych w ust. 1 powinny być gromadzone w oddzielnych
pojemnikach lub kontenerach do tego przeznaczonych i odbierane jako zmieszane odpady komunalne.
§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz błota i
innych zanieczyszczeń części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w
miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co
najmniej ograniczających ich śliskość. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z powierzchni nieruchomości
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywanie tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji;
3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.
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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 własnej nieruchomości pod
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich
nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) na terenie nieruchomości o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;
2) na drogach publicznych kosze uliczne o pojemności od 10 do 30 l.
§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych:
a) 60 litrów – jeśli w gospodarstwie domowym przebywają 1 – 2 osoby,
b) 120 litrów – jeśli w gospodarstwie domowym przebywa od 3 do 5 osób,
c) 240 litrów – jeśli w gospodarstwie domowym przebywa od 6 do 9 osób,
d) 360 litrów – jeśli w gospodarstwie domowym przebywa 10 osób i więcej
e) 1100 litrów – w zabudowie wielorodzinnej na każde 30 – 40 zamieszkałych osób.
2. Podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie gminy powinny posiadać
pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, których wielkość powinna być dostosowana do
indywidualnych potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż 60 litrów.
§ 7. 1. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 -3 zbierane są do pojemników
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach
zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi
odbiorami odpadów, w następujący sposób:
1) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, papier i tektura,
opakowania wielomateriałowe zbierane są razem do pojemników dla nich przeznaczonych;
2) szkło białe i kolorowe zbierane jest razem do pojemników dla nich przeznaczonych;
3) odpady ulegające biodegradacji zbierane są do pojemników dla nich przeznaczonych.
2. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w
pojemniku.
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.
2. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik przed
nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.
§ 9. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu i
żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.
§ 10. Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym oraz poddawane czyszczeniu
i dezynfekcji, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie
rzadziej niż co 6 miesięcy.
§ 11. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego przeznacza się do zbierania odpadów kosze
uliczne o pojemności określonej w § 5 pkt 2.
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2. Pojemniki o których mowa w ust.1 lokalizuje się na chodnikach, przy obiektach użyteczności publicznej,
przy przystankach komunikacji publicznej, przy obiektach handlowych itp.
3. Ilość i usytuowanie koszy ulicznych ustala zarządca lub właściciel wg rzeczywistego zapotrzebowania.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 13. 1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru
udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, papier i tekturę,
opakowania wielomateriałowe, szkło należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów
udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
3) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady te można także gromadzić w
kompostownikach przydomowych. Kompostownik nie może powodować uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich.
4) przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w
aptekach i Gminnym Ośrodku Zdrowia;
5) zużyte baterie i akumulatory przenośne należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności
publicznej,
b) przekazywać do punktów ich sprzedaży;
6) chemikalia, akumulatory i zużyte opony należy przekazywać do punktu ich sprzedaży.
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów ich sprzedaży.
2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 1, pkt. 6 i 7 jeżeli nie zostały oddane do punktów
ich sprzedaży oraz meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z
prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót, do czasu utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
będą zbierane za pomocą specjalnego pojazdu do zbiórki odpadów, objeżdżającego gminę wg wyznaczonego
harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicach
ogłoszeń.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z innych robót niż wymienione w pkt 2 będą zbierane na
dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady, na koszt właściciela.
§ 14. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do dziesięciu lokali włącznie:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co 2 tygodnie
b) odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od 1 maja do 31 października – co 2 tygodnie
- w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – co 4 tygodnie
c) szkło - co 8 tygodni
d) tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe - co 4 tygodnie
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2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej dziesięciu lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień
b) odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od 1 maja do 31 października – co tydzień
- w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – co 2 tygodnie
c) szkło - co 8 tygodni
d) tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe - co 4 tygodnie
3) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego w zależności od indywidualnych potrzeb
z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości jednak nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie.
4) z terenów nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w zależności od
indywidualnych potrzeb z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno – porządkowy
nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§ 15. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) przeterminowane leki – w aptekach i w Gminnym Ośrodku Zdrowia w godzinach ich pracy;
2) baterie i akumulatory przenośne – w budynkach użyteczności publicznej i w punktach ich sprzedaży – w
godzinach ich pracy;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, chemikalia oraz opony jeżeli nie zostały oddane do
punktów ich sprzedaży – do czasu utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w
mobilnym punkcie selektywnej zbiórki, co najmniej dwa razy w roku;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – do czasu utworzenia
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w mobilnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów,
co najmniej dwa razy w roku.
§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa
razy w roku.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia 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
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do zapewnienia im opieki i humanitarnych
warunków życia.
2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania z miejsc publicznych
pozostawionych przez nie odchodów.
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3. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych, a w szczególności psów zobowiązani są do:
a) nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeśli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na
terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia;
b) nie wprowadzania ich na tereny cmentarzy, placów zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk i innych terenów o
podobnym charakterze;
c) stosowania zakazu szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się
niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia;
d) nie wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej i placówek handlowych.
4. Posesje, gdzie przebywają psy rasy mogących stworzyć zagrożenie lub psy
powinny być opatrzone estetyczną i czytelną tabliczką z informacją
„UWAGA PIES”.

agresywne

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Zakazuje się
utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach skupionej zabudowy
mieszkaniowej i na terenach zabudowy wielomieszkaniowej.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się produkcji towarowej zwierząt
gospodarskich, dopuszcza się jedynie prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich
wyłącznie na własny użytek.
3. Hodowla zwierząt 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.
4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich , teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości.
5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim
ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
6. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości i miejsc publicznych odchodami zwierząt, karmą,
ściółką, piórami lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.
Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji
§ 20. 1. Obszarami obowiązkowej deratyzacji ustala się obszary zwartej zabudowy poszczególnych
miejscowości oraz pojedyncze siedliska gospodarstw domowych.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na
terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być
realizowany tylko w miarę potrzeby.
3. Deratyzacja może zostać przeprowadzona przy pomocy specjalistycznego zakładu lub we własnym
zakresie.
4. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy ustala się na okres od 1.10. do
20.10. każdego roku.

