
UCHWAŁA NR XIV/137/2020 
RADY GMINY OSIĘCINY 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579 i z 2020 r. poz.150 i poz. 284)  oraz po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie 

Rada Gminy Osięciny 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny (Dziennik 
Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2017 r. poz. 4926). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ryszard Błaszczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/137/2020 

Rady Gminy Osięciny 

z dnia 6 maja 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny 

§ 2. 1.  Na terenie Gminy Osięciny prowadzi się selektywne zbieranie następujących odpadów 
komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady nieklasyfikujące 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; 

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) odpady tekstyliów i odzieży; 

16) popiół. 

§ 2. 2.  Odpady, o których mowa w ust.1 zbierane i odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 
z innymi rodzajami odpadów.  

§ 3. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej 
nieruchomości, pod warunkiem odprowadzanie powstałych ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, 
przydomowej oczyszczalni ścieków lub do zbiornika bezodpływowego. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą się odbywać wyłącznie 
w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia 
środowiska wodno - gruntowego. 

§ 4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego 
można pryzmować na krawędzi chodnika lub w przylegającym do chodnika pasie zieleni, w sposób 
nie zakłócający ruchu pieszego i pojazdów.  
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Rozdział 2. 
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1.  Na terenie Gminy Osięciny ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemności minimalnej 60 litrów; 

2) kontenery o pojemności minimalnej 1000 litrów; 

3) worki wykonywane z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 90 litrów; 

4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o minimalnej pojemności  100 litrów 

5) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 litrów. 

2. Odpady powstałe na nieruchomościach należy gromadzić odpowiednio: 

a) Papier zbierany jest w pojemnikach lub w workach w kolorze niebieskim, z napisem „Papier”, 

b) Tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane są razem 
w pojemnikach lub w workach w kolorze żółtym, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

c) Szkło zbierane jest w pojemnikach lub w workach w kolorze zielonym, z napisem „Szkło”, 

d) Bioodpady stanowiące odpady komunalne  zbierane są w pojemnikach lub w workach w kolorze brązowym, 
z napisem „Bio” 

e) Popiół w pojemnikach lub workach w kolorze siwym z napisem „Popiół” 

f) Nieselektywne (zmieszane) odpady zbierane są w pojemnikach lub workach z napisem „Odpady zmieszane”. 

3. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach do zbierania odpadów komunalnych, 
w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej 
w rozdziale III i o pojemności wynoszącej minimum: 

1) 30 l  na mieszkańca/ tydzień w zabudowie mieszkaniowej; 

2) 3 l na ucznia, dziecko, pracownika/ tydzień  w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach; 

3) 10 l na łóżko/ tydzień w hotelach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej; 

4) 10 l na miejsce konsumpcyjne / tydzień w lokalach gastronomicznych; 

5) 10 l na pracownika / tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, 
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, 
aptekach, obiektach użyteczności publicznej; 

6) 10 l na pracownika/ tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu 
kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie. 

4. Wielkość pojemników do zbierania odpadów winna być dostosowana: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do liczby osób korzystających z pojemników lub worków; 

2) w nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, do rodzaju prowadzonej działalności, liczby 
pracujących lub przebywających osób oraz częstotliwości odbioru odpadów. 

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a mianowicie na: chodnikach, placach, 
przystankach, w parkach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu, 
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 5. 

6. Pojemniki powinny być zamykane i utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, 
poprzez zapewnienie ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie 
i dezynfekcję w miarę potrzeb. 

7. Właściciele nieruchomości zapewniają ustawienie pojemników i worków do zbierania odpadów 
komunalnych w miejscach dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i dla przedsiębiorcy uprawnionego 
do odbierania odpadów komunalnych. 
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8. Kosze uliczne winny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, w ilości dostosowanej do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

Rozdział 3. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                                

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 6. 1.  Określa się szczegółowy sposób gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) należy umieszczać w pojemnikach lub workach ustawionych na 
nieruchomości przeznaczonej do gromadzenia odpadów zmieszanych; 

2) papier: 

a) należy zbierać w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomości 

b) może być także przekazywany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

a) należy zbierać w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomości 

b) odpady te mogą być także przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) szkło: 

a) należy zbierać w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomości 

b) może być także przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) bioodpady: 

a) należy zbierać w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomości 

b) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

c) mogą być kompostowane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, we własnym zakresie i na 
własne potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. Wydzielone miejsca, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym (kompostowniki) 
nie powinny powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko, a ich 
umiejscowienie winno być zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

d) w przypadku kompostowania w przydomowych kompostownikach całej ilości powstających na 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej bioodpadów, stanowiących odpady komunalne zwalnia się 
właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady. 

6) przeterminowane leki i chemikalia należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7) odpady nieklasyfikujące 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, powstające w gospodarstwach domowych chemikalia, odpady 
niebezpieczne oraz zużyte opony, należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

8)  odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych lub do punktów ich sprzedaży; 

9)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych lub do punktów sprzedaży zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu; 

10) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

11) zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

12) odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

14) popiół 
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a) zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomości 

b) odpady te mogą być także przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Ponadto odpady wymienione w § 2 ust. 1 można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, za wyjątkiem papy, eternitu, materiałów termoizolacyjnych, które nie kwalifikują się do 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

3. Przekazywanie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  następuje zgodnie 
z warunkami, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

4. Usuwanie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 
sanitarno-porządkowy na nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 7. 1.  Ustala się częstotliwości wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie 
zebranych od właścicieli nieruchomości w budynkach jednorodzinnych 

i wielorodzinnych: 

a) poza miejscowością Osięciny: 

Rodzaj obiektu 
 

Zmieszane odpady 
komunalne 

Odpady selektywnie zebrane: 
papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz odpady 
opakowaniowe 

wielomateriałowe, szkło 

Bioodpady Popiół 

Domy 
jednorodzinne 

- nie rzadziej niż raz  
w miesiącu, a 
w okresie od 
1 kwietnia do 
31 października - 
nie rzadziej niż  raz 
na dwa tygodnie  

nie rzadziej niż raz na miesiąc 

- nie rzadziej niż raz  
w miesiącu, a 
w okresie od 
1 kwietnia do 
31 października - 
nie rzadziej niż  raz 
na dwa tygodnie  

nie rzadziej niż 
co dwa miesiące 
- w okresie od 1 
listopada do 31 
maja 

Budynki 
wielorodzinne 

- nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, a 
w okresie od 1 
kwietnia do 31 
października - nie 
rzadziej niż  raz na 
tydzień  

nie rzadziej niż raz na miesiąc 

- nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, a 
w okresie od 1 
kwietnia do 31 
października - nie 
rzadziej niż  raz na 
tydzień  

nie rzadziej niż 
co dwa miesiące 
- w okresie od 1 
listopada do 31 
maja 

b) w miejscowości Osięciny: 

Rodzaj obiektu Zmieszane odpady  
komunalne 

Odpady selektywnie zebrane: 
papier, tworzywa sztuczne, 

metale oraz odpady 
opakowaniowe 

wielomateriałowe, szkło  

Bioodpady Popiół 

Domy 
jednorodzinne 

- nie rzadziej niż 
raz na dwa 
tygodnie, a w 
okresie od 1 
kwietnia do 31 
października - nie 
rzadziej niż  raz na 
tydzień  

nie rzadziej niż raz na miesiąc 

- nie rzadziej niż 
raz na dwa 
tygodnie, a w 
okresie od 1 
kwietnia do 31 
października - nie 
rzadziej niż  raz na 
tydzień  

nie rzadziej niż co 
dwa miesiące - w 
okresie od 1 
listopada do 31 
maja     

Budynki 
wielorodzinne 

- nie rzadziej niż 
raz na dwa 
tygodnie, a w 
okresie od 1 
kwietnia do 31 
października - nie 
rzadziej niż  raz na 
tydzień  

nie rzadziej niż raz na miesiąc 

- nie rzadziej niż 
raz na dwa 
tygodnie, a w 
okresie od 1 
kwietnia do 31 
października - nie 
rzadziej niż  raz na 
tydzień  

nie rzadziej niż co 
dwa miesiące - w 
okresie od 1 
listopada do 31 
maja     

2. Ustala się częstotliwości pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
z terenów nieruchomości: 
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1) papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania z metalu, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
szkło w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu; 

2) bioodpady w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy; 

3) przeterminowane leki i chemikalia w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach 
pracy punktu; 

4) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów w punkcie  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w godzinach pracy punktu; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w godzinach pracy punktu; 

6) meble i odpady wielkogabarytowe w punkcie  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach 
pracy punktu; 

7) zużyte opony w punkcie  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy; 

8) odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w godzinach pracy punktu; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe w punkcie  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach 
pracy punktu; 

10) popiół w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy punktu. 

§ 8. 1.  Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-6 oraz odpady o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt. 16 (popiół) będą odbierane od właścicieli nieruchomości - u źródła, w każdej ilości z możliwością 
zwiększenia ilości worków do zbierania odpadów selektywnie zebranych, przy ustalonej częstotliwości, 
o której mowa w § 7 ust. 1. 

2. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

§ 9. Ustala się częstotliwość opróżniania zmieszanych odpadów komunalnych na drogach  publicznych 
nie mniej niż jeden raz w tygodniu. 

§ 10. 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 zapewniając ciągłość użytkowania oraz uniemożliwianie przepełnienia się 
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych  

Rozdział 4. 
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych 

§ 11. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym poprzez:  

1) gromadzenie odpadów komunalnych w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób aby 
nie dochodziło do ich zmieszania; 

2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, 
w tym niedopuszczenie do zalegania odpadów na ziemi; 

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia przed przypadkowym rozprzestrzenianiem odpadów komunalnych; 

4) ustawienie pojemników na równej nawierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem wody 
i błota. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 
podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 
poprzez selektywne zbieranie odpadów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
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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 

§ 13. 1. § 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane zapewnić stały i skuteczny dozór 
nad tymi zwierzętami, w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia ludzi oraz przed 
uciążliwością dla otoczenia. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzę z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Uprzątnięcia można dokonać poprzez 
wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

3. Nieruchomość, na której trzymane są zwierzęta domowe powinna być zabezpieczona 
w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę. 

§ 14. 1.  Nieruchomość na której trzymane są zwierzęta domowe, powinno być ogrodzone  
w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę. 

2. Przy wejściu na nieruchomość, o której mowa w ust.1, powinna być umieszczona tabliczka ze 
stosownym ostrzeżeniem. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 15. 1.  Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych ani porządkowych 
otoczenia. 

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie 
się zwierząt poza obręb wybiegu. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1.  Wyznacza się dwa obszary zabudowane podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) obszar 1 – sołectwo Osięciny; 

2) obszar 2 – sołectwa: Bartłomiejowice, Bełszewo Kolonia, Bełszewo Wieś, Bilno, Bodzanówek, Borucin, 
Borucinek, Jarantowice, Karolin, Kościelna Wieś, Krotoszyn, Lekarzewice, Leonowo, Nagórki, Osięciny 
Wieś, Osłonki, Pilichowo, Pocierzyn, Powałkowice, Ruszki, Samszyce, Szalonki, Sęczkowo, Ujma Mała, 
Pieńki Kościelskie, Wola Skarbkowa, Zagajewice, Zblęg, Żakowice, Zielińsk. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1)  w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia; 

2)  w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
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UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579 opublikowana została
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. Ustawa ta
wprowadza szereg istotnych zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi.
Przepisy znowelizowanej ustawy weszły w życie z dniem 6 września 2019 r., z wyjątkiem
przepisów przejściowych, dla których określono odrębne terminy wejścia w życie.

Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Osięciny stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 1 pkt 5 ustawy
nowelizującej, o której mowa powyżej, tj. „Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do
przepisów wydanych na podstawie ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych
przepisów.” Istnieje zatem potrzeba dostosowania, zaktualizowania zapisów obowiązującego
Regulaminu do zmienionego stanu prawnego, w terminie do 6 września 2020 r.

Poniżej przedstawiono szczegółowe zmiany wprowadzone w stosunku do dotychczas
obowiązującej uchwały:

1. Zaktualizowano wykaz odpadów zbieranych selektywnie w punktach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – dopisano takie odpady jak: odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek i
odpadów tekstyliów i odzieży.
Obecnie odpady w postaci strzykawek, igieł lub podobne wytworzone podczas iniekcji
domowych i odpady tekstyliów i odzieży nie przyjmowane są w PSZOK.

2. Określono, zgodnie z wymogami ustawowymi minimalne pojemności worków
przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dotychczas istniał
obowiązek określenia minimalnej pojemności tylko w stosunku do pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów.

3. Przeredagowano zapisy dotyczące kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.
W omawianym Regulaminie, zgodnie z ustawą wprowadzono możliwość
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Jednocześnie dookreślono, że w przypadku kompostowania
w kompostownikach całej ilości bioodpadów powstających na terenie nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej, zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka.

4. Przeredagowano zapisy dotyczące wymagań wynikających z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.

5. Zmieniono częstotliwość odbioru odpadów selektywnych, bioodpadów i odpadów
nieselektywnych.

6. Zostały wprowadzone zmiany obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Dodano rozdział w sprawie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie.

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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