UCHWAŁA NR XXIX/257/2017
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz
art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjąć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/177/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r.
poz. 296)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki
Adam Rejmak
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/257/2017
Rady Gminy Fabianki
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Na terenie gminy Fabianki określa się prowadzenie selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:
1) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne;
3) opakowania wielomateriałowe;
4) metale;
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,
15) popioły.
§ 3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi
chodnika) przeznaczonych do użytku publicznego, należy realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów.
Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika.
§ 4. Ustala się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi:
1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być wprowadzane do zbiorników wodnych
lub do ziemi,
2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem, że czynności
związane z naprawą nie będą powodowały wprowadzania zanieczyszczeń do zbiorników wodnych lub do ziemi.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie gminy:
1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l;
2) pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 110 l;
3) worki o minimalnej pojemności 60 l;
4) kontenery o minimalnej pojemności 7 m³.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
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1) w zabudowie jednorodzinnej 20 l na mieszkańca, wielorodzinnej 20 l na mieszkańca,
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowanych musi być
co najmniej jeden pojemnik 110 l;
3) dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowanych musi być co najmniej
jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;
4) dla lokali i punktów handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na
lokal lub punkt handlowy;
5) dla lokalu gastronomicznego zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 l,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik
110 l na każdych 10 pracowników;
7) w przypadku lokali handlowych branży spożywczej i gastronomicznych, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza
lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności co najmniej 110 l.
§ 6. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego do zbierania odpadów przeznacza się kosze uliczne o pojemności
określonej w §5 ust. 1 pkt 1;
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 lokalizuje się na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach.
3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich mycie,
zapewnienie szczelności oraz dezynfekcję.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:
1) papier i tekturę należy zbierać w workach lub w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier", a w
terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale należy zbierać w workach lub w pojemnikach koloru żółtego
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne", a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne;
3) szkło należy zbierać w workach lub w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło", a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, należy zbierać w workach lub w pojemnikach koloru brązowego
oznaczonych napisem „Bio", a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy
czym odpady zielone można także:
a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;
5) zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach oznaczonych napisem „Odpady zmieszane", a w terminach
odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
6) przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
b) do punktów ich sprzedaży;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie, a następnie
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) zużyte opony należy przekazywać do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
b) punktów ich sprzedaży;
11) popioły należy gromadzić w oddzielnym pojemniku i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 8. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
1) odpady niesegregowane:
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie;
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na 2 tygodnie;
2) odpady segregowane:
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a) odpady ulegające biodegradacji:
- w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października minimum raz na 2 tygodnie, w okresie od
1 listopada do 30 marca raz na 4 tygodnie;
- w zabudowie wielorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października minimum raz na 2 tygodnie, w okresie od
1 listopada do 30 marca raz na 4 tygodnie;
b) papier i tektura raz w miesiącu bądź w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy;
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale raz w miesiącu bądź w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w godzinach jego pracy;
d) szkło raz w miesiącu bądź w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy;
3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych pozbywane są odpady:
a) przeterminowane leki i chemikalia – w godzinach pracy punktu;
b) zużyte baterie i akumulatory – w godzinach pracy punktu;
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w godzinach pracy punktu;
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w godzinach pracy punktu;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe – w godzinach pracy punktu;
f) zużyte opony – w godzinach pracy punktu;
g) popioły – w godzinach pracy punktu;
h) odpady zielone – w godzinach pracy punktu;
4) odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego pozbywane są z częstotliwością co najmniej raz na
2 tygodnie.
§ 9. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się
z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika,
w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a także zapewniający ciągłość użytkowania oraz
uniemożliwianie przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.
ROZDZIAŁ 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10. 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.
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
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 12. Określa się następujące obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:
1) w odniesieniu do psów:
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - również
w nałożonym kagańcu;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór;
b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych i oznakowanych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem;
c) usuwanie przez osoby utrzymujące zwierzęta zanieczyszczeń pozostawionych
przeznaczanych do wspólnego użytku.
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Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do ich utrzymywania w sposób nieuciążliwy
dla sąsiednich nieruchomości.
2. Utrzymywanie zwierząt powinno być prowadzone w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych
i porządkowych otoczenia, niepowodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega zabudowany obszar Gminy.
2. Deratyzację przeprowadza się w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października oraz na
bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.
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Uzasadnienie
Wprowadzenie nowego regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Fabianki związane jest
z koniecznością dostosowania postanowień regulaminu do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19).
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały uwzględniającej nowy stan prawny.

Id: 43D097BD-E1E3-47F0-BF39-977A72F9818C. Podpisany

Strona 1

