UCHWAŁA NR RGK.0007.49.2022
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);
2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki, obejmującej następujące frakcje odpadów:
a) papieru,
b) metalu,
c) tworzywa sztucznego,
d) szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) bioodpadów,
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) zużytych opon,
m) odpadów niekwalifikujących 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,
n) odpadów niebezpiecznych,
o) tekstyliów i odzieży,
p) popiołu pochodzącego z palenisk domowych,
r) styropianu.
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2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
bioodpady w przydomowym kompostowniku na własne potrzeby, zwolnieni są w całości z obowiązku
posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego. Kompostowania bioodpadów nie prowadzi się w dołach,
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza, beczkach oraz w nieczynnych zbiornikach
bezodpływowych.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz ich naprawa poza warsztatami naprawczymi
są dozwolone wyłącznie na terenach nie służących do użytku publicznego, umożliwiających odprowadzenie
powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować naprawy związane z bieżącą
eksploatacją pojazdów przy zachowaniu odpowiednich warunków:
a) zabezpieczenia przed przedostaniem się płynów samochodowych do gleby,
b) gromadzenia odpadów powstających w wyniku wykonywania napraw, w pojemnikach do tego
przeznaczonych,
c) usuwania odpadów powstałych podczas naprawy pojazdów samochodowych, przez uprawnione podmioty.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;
2) kontenery o minimalnej pojemności 1100 l;
3) worki o minimalnej pojemności 60 l;
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l.
§ 6. Odpady komunalne niesegregowane (powstałe z procesu segregacji) zbierane są w pojemnikach.
Objętość pojemników, uzależnia się od liczby osób korzystających z tych pojemników:
1. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów:
1) 20 l na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień;
2) 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność
gastronomiczna/tydzień;
3) 15 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej części, na której
prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej/tydzień;
4) 15 l na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest
działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień;
5) 15 l na jedną altanę lub domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października /tydzień;
6) 2 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni nieruchomości lub jej części dla budynków użyteczności
publicznej/tydzień;
7) 0,2 l na każdy m² powierzchni cmentarza;
8) dla osób przebywających na terenie ogrodów działkowych na zasadach określonych w punkcie 1.
2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-f, gromadzone są, w przypadku
zabudowy wielolokalowej w odpowiednio opisanych kolorystycznych pojemnikach lub workach, a w
przypadku zabudowy jednorodzinnej w odpowiednio opisanych kolorystycznych workach.
§ 7. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania, gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
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1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez ich mycie;
2) pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich mechaniczne opróżnianie;
3) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości przez ich uprzątnięcie.
§ 8. 1. Na drogach publicznych, odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego, na
przystankach autobusowych w najbliższym otoczeniu wiaty lub w sąsiedztwie miejsca wyznaczenia
przystanku.
3. Kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym, poprzez poddanie ich czyszczeniu
i dezynfekcji.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 9. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się wg częstotliwości zapewniającej
właściwy stan sanitarno - porządkowy:
1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z częstotliwością
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi z częstotliwością
nie rzadziej niż raz na tydzień;
3) z terenów nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza: gastronomiczna, handlowa
branży spożywczej, handlowa inna niż spożywcza z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień;
4) z koszy ulicznych z częstotliwością według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień;
5) z terenów cmentarzy z częstotliwością według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc;
6) z terenów ogrodów działkowych, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełniania się urządzeń na odpady komunalne;
7) z terenów altan/domków letniskowych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Pozbycie się odpadów zebranych selektywnie z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielolokalowymi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-e, odbywa się z częstotliwością nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
3. Pozbycie się odpadów zebranych selektywnie z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. f odbywa się z częstotliwością nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, oraz nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od
listopada do marca. Natomiast
z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielolokalowymi, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października,
oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca.
4. Pozbycie się odpadów zebranych selektywnie z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielolokalowymi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. j-k, odbywa się z częstotliwością 2 razy w roku.
§ 10. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić jednostce wywozowej możliwość odbioru odpadów
komunalnych z urządzeń do tego przeznaczonych, w ustalonych terminach odbioru.
§ 11. 1 Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo)
lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych
i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na
powierzchnię gruntu.
2. Częstotliwość wywozu osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, powinna
odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.
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3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, miesięcznego
zużycia wody wynikającego ze stanu wodomierza głównego ( w przypadku poboru wody z własnego ujęcia
przyjmuje się średnie zużycie wody w ilości 3m³ na osobę na miesiąc) i pojemności zbiornika
bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż 2 razy do roku.
4. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej
wody, gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie odrębnego wodomierza.
5. Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków mogą dokonywać zgłoszeń wywozu tych nieczystości w jeden
z poniższych sposobów:
a) poprzez bezpłatną aplikację mobilną, funkcjonującą na urządzeniach mobilnych,
b) telefonicznie lub SMS-owo, na numer kontaktowy lub za pośrednictwem adresu e-mail, podmiotu
posiadającego zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Białe Błota na świadczenie usług na terenie gminy
Białe Błota w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych.
§ 12. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie;
2) szkło, opakowania ze szkła, papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe
należy:
a) zbierać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
3) bioodpady należy:
a) zbierać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić
przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie,
b) lub gromadzić w przydomowych kompostownikach,
c) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
4) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
5) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
6) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie wyznaczonych:
placówek oświatowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów
odbioru;

w wyznaczonych terminach

b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów w wyznaczonych terminach
odbioru,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
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9) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
10) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
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, w szczególności igieł i strzykawek, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
12) odpady niebezpieczne, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
terenie Gminy Białe Błota;
13) tekstylia i odzież, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Gminy Białe Błota;
14) popiół pochodzący z palenisk domowych, można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
15) styropian, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
Białe Błota.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 13. Celem osiągnięcia wymagań określonych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028 wprowadza się następujące kierunki
działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota:
1) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów;
2) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Białe Błota
w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w tym poprzez kampanie
edukacyjno-informacyjne;
3) wspieranie rozwoju i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 14. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
§ 15. 1. Puszczanie luzem zwierząt domowych na zewnątrz nieruchomości powinno odbywać się pod
warunkiem, że utrzymujący zwierzę sprawuje nad nim kontrolę.
2. Psy używane do pilnowania posesji należy zabezpieczyć przed wydostaniem się na zewnątrz.
3. Pozostawianie zwierząt domowych bez bezpośredniego dozoru, na terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku, powinno następować na uwięzi w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zwierząt oraz ludzi.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 16. 1. Pod pojęciem utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich, o ile miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego nie stanowią inaczej.
2. Utrzymywanie zwierząt powinno odbywać się w taki sposób, aby nie pogarszało warunków sanitarnych
i porządkowych otoczenia.
3. Liczba zwierząt gospodarskich na nieruchomości nie może być wyższa niż:
1) świń - do 2 sztuk;
2) kóz - do 2 sztuk;
3) owiec - do 2 sztuk;
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3) drobiu - do 30 sztuk;
4) zwierząt futerkowych - do 20 sztuk.
§ 17. Powyższe zasady nie naruszają uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydawania decyzji
o likwidacji hodowli zwierząt w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami.
Rozdział 8.
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 18. Wyznacza się tereny podlegające deratyzacji i terminy jej przeprowadzania:
1) zabudowane obszary Gminy Białe Błota, dla których wydana została decyzja na usunięcie odpadów
komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych, w terminie 14 dni od dnia realizacji orzeczenia
określonego decyzją;
2) obiekty zbiorowego żywienia oraz sklepy i hurtownie przechowujące żywność, raz na kwartał.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.
§ 19. Traci
moc
Uchwała
Rady
Gminy
Białe
Błota
Nr
RGK.0007.106.200
z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białe Błota oraz Uchwała Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.129.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe
Błota.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Białe Błota po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy.
W związku z wprowadzeniem systemu kontroli ścieków na terenie gminy zasadne jest zauktualiwowanie
zapisów Regulaminu w zakresie możliwości korzystania z aplikacji moblinej.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota ma na celu dostosowanie
zasad do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz do obowiązujących zapisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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