UCHWAŁA NR XXX/239/13
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.Nr 52, poz. 420 i Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567,z 2013 r. poz.
153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391 i 951,z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Ciechocinek.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. 1 Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zużyte opony.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 1-4, mogą być zbieranei odbierane łącznie jako odpady
suche.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 6-7, mogą być zbieranei 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.
5. Z nieruchomości odbierane będą także niesegregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust.1 pkt
1-7.
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§ 3. 1. Prace związane z usuwaniem śniegu, lodu i błota powinny być prowadzone w sposób zapewniający
ochronę terenów, zieleni ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów.
2. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu na krawędzi chodnika lubw pasie zieleni przyulicznej
w sposób nie utrudniający ruchu pieszym.
§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na utwardzonych
prywatnych terenach pod warunkiem zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do
środowiska i stosowania do mycia środków ulegających biodegradacji.
§ 5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod
warunkiem zabezpieczenia przed przedostaniem się używanych środków i płynów samochodowych do
środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Nieruchomość wyposażona jest w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ilościach
zapewniających ich właściwe użytkowaniei pojemności wynoszącej minimum:
1) 0,03 m3 na 1 mieszkańca w zabudowie mieszkaniowej, tj. w co najmniej1 pojemnik o pojemności min. 0,12
m3;
2) 0,003 m3 na 1 ucznia/dziecko/pracownika w szkołach, przedszkolach itp.,tj. w co najmniej 1 pojemnik
o pojemności min. 0,12 m3;
3) 0,015 m3 na 1 łóżko w szpitalach, hotelach, pensjonatach, sanatoriach,tj. w co najmniej 1 pojemnik
o pojemności min. 0,12 m3;
4) 0,010 m3 na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, magazynach, hurtowniach, biurach,
urzędach, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien
być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności min.0,12 m3;
5) 0,015 m3 na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych,z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów
winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności min. 0,12 m3.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych użyte zostaną
specjalne pojemniki:
1) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności minimum 0,240 m3;
2) w zabudowie jednorodzinnej pojemnik o pojemności minimum 0,06m3,
§ 7. 1. Nieruchomość wyposażona jest w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej
wytrzymałości mechanicznej i odpowiadający obowiązującym normom.
2. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym powinno być dokonywane poprzez poddawanie
ich myciu, czyszczeniu i dezynfekcji.
§ 8. Na drogach publicznych (ulicach), w pełni urządzonych, posiadających jezdnię utwardzoną i chodniki,
ustawiane są uliczne pojemniki na odpady (kosze uliczne) o pojemności minimum 0,030 m3 po obu stronach drogi,
w odstępach nie większych niż 100 m.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. Ustala się częstotliwość opróżniania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, odpadów zielonych, niezależnie od stopnia ich zapełnienia:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden razw tygodniu,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej w okresie całego roku nie rzadziej jak razw tygodniu.
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§ 10. 1. 1 . Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów ulegających
biodegradacji, prowadzona winna być według opracowanego harmonogramu z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) dla zabudowy jednorodzinnej raz na miesiąc;
2) dla zabudowy wielorodzinnej raz na tydzień.
2. Segregowane odpady w zabudowie jednorodzinnej należy wystawić przed posesję, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, w dniu odbioru.
§ 11. Zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) prowadzona winna być według
opracowanego harmonogramu z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie;
2) dla zabudowy wielorodzinnej raz na tydzień;
3) z koszy ulicznych raz dziennie.
§ 12. 1. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych odbywa się raz na pół roku,
w miesiącu poprzedzającym święta Wielkiej Nocyi Bożego Narodzenia.
2. Odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwach domowych,a przeznaczone do wywozu, powinny
być wystawione w dniu ich odbioruw wydzielonym miejscu przed posesją, w sposób umożliwiający przejście lub
przejazd, zgodnie z harmonogramem i terminem ich wywozu.
§ 13. 1. Odpady - chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych zbierane będą na terenie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne – przeterminowane leki podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu
i odbiorowi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Segregowane odpady komunalne w postaci zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzęt elektrycznego
i elektronicznego podlegają oddzielnemu gromadzeniu i odbiorowi w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
4. Segregowane odpady komunalne powstające w wyniku prac budowlanychi rozbiórkowych, wykonywanych
we własnym zakresie, mogą być wywożone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Zużyte opony winny być wywożone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Segregowane odpady komunalne w postaci papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, szkieł, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych powstających
jednorazowo w ilościach większych niż posiadany pojemnik oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
mogą być wywożone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Operator punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określi terminy odbioru wysegregowanych
odpadów, podając je do publicznej wiadomości.
§ 14. 1. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Nieczystości te odbierane są przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były
uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.
§ 16. 1. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są wykonywać stałyi skuteczny dozór nad zwierzętami.
2. Zwalnianie psów ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy to psów ras
uznanych za agresywne.
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3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te
zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.
Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakaz ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 17. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na obszarze Gminy Miejskiej Ciechocinek w strefie "A"
ochrony uzdrowiskowej, której obszar określa Statut Uzdrowiska Ciechocinek.
§ 18. Na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, poza obszarem określonymw § 17, dopuszcza się utrzymanie
zwierząt gospodarskich w sposóbi w ilościach niepowodujących znacznych uciążliwości dla osób zamieszkujących
sąsiednie nieruchomości.
Rozdział 7.
Obszary i terminy przeprowadzenia deratyzacji
§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Miejskiej
Ciechocinek.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala się na okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia.
Rozdział 8.
Uwarunkowania wynikające z „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
§ 20. 1. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zakłada się objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną
zbiórką odpadów i wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.
2. Przewiduje się rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych wytworzonych w grupie odpadów komunalnych.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Aldona Nocna

Id: E3C4F783-AC8F-4559-B893-E06B71259173. Uchwalony

Strona 4

