Uchwała Nr XXXII.249.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze zm.1)) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r., poz. 1372 ze zm.2)),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo, zwany
w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XIII.91.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo
Jarosław Komorek

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
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Załącznik do uchwały Nr XXXII.249.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 30 listopada 2021 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
BARUCHOWO
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Na nieruchomościach utrzymanie czystości i porządku zapewnia się poprzez:
1. Ustawianie na terenie nieruchomości pojemników i worków na odpady, w miejscu
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;
2. Utrzymywanie pojemników na odpady w czystości, w dobrym stanie technicznym oraz
okresowe ich dezynfekowanie;
3. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym;
4. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z powierzchni chodników bezpośrednio przylegającej do nieruchomości;
5. Utrzymanie nieruchomości w stanie, który nie powoduje obniżenia walorów estetycznych

przestrzeni publicznej.
§ 2. 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 odprowadzone są do kanalizacji lub
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymani czystości i
porządku w gminach. Ścieki takie nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do gruntu.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone
w obrębie nieruchomości pod warunkiem:
1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;
3) nie mogą być uciążliwe dla sąsiadów.
§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów:
1. Na terenie Gminy Baruchowo odpady komunalne zbiera się selektywnie bezpośrednio
w miejscu ich powstawania.
2. Właściciele nieruchomości selektywnie zbierają następujące frakcje odpadów:
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1) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła:
2) metali i tworzywa sztucznego, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych;
3) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych
z tektury;
4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów;
5) przeterminowanych leków i chemikaliów;
6) zużytych baterii i akumulatorów;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
10) zużytych opon;
11) tekstyliów i odzieży;
12) odpadów niebezpiecznych;
13) 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. Odpady te zbiera się
w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na
działanie wilgoci i przekłucie;
14) popiołu.
3. Pozostałości po wysegregowaniu frakcji wskazanych w ust. 2 powinny być gromadzone
w oddzielnych pojemnikach i odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. Odpady wymienione w ust. 2 i 3 powinny być odbierane w sposób gwarantujący ich
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów.
5. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnym
jednorodzinnymi, w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
6. Dodatkowo na terenie Gminy Baruchowo dopuszcza się możliwość ustawienia
w wyznaczonych miejscach, ogólnodostępnych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki
szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz papieru.
7. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o którym
mowa
w ust. 2 uznaje się za spełniony, gdy:
a) właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach,
usytuowanych na terenie swojej nieruchomości i oddaje do odbierania podmiotowi
odbierającemu odpady, następujące frakcje odpadów:
1) szkła i odpady opakowaniowe ze szkła;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1591EE3A-E254-4DCC-8F17-F61E01B52E0E. Podpisany

Strona 2

2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw
sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
3) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów
opakowaniowych z tektury;
4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów;
5) popiół;
6) niesegregowane (zmieszane) odpady,
b) do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki:
1) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła wrzuca się: butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po
kosmetykach;
2) metali i tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw
sztucznych i opakowań wielomateriałowych wrzuca się: butelki po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, opakowania po produktach
spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki po
napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po konserwach, złom żelazny i metale
kolorowe, metalowe kapsle i zakrętki słoików, folię aluminiową, kartoniki po mleku
i napojach;
3) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów
opakowaniowych z tektury wrzuca się: opakowania z papieru lub tektury, gazety
i czasopisma, katalogi, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki
papierowe;
4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów wrzuca się: owoce, warzywa,
obierki, gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trawę skoszoną, trociny i korę drzew,
c) w odpadach niesegregowanych (zmieszanych) nie mogą znajdować się frakcje odpadów
wymienionych w pkt. a) ppkt. od 1 do 5.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego
przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 4. 1. Na terenie Gminy Baruchowo, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowany jest na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Baruchowie, Baruchowo 13A,
87-821 Baruchowo.
2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są tylko
odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem
odbierania i zagospodarowania odpadów.
3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady
komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3 i pkt 5-14.
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4. Odpady wymienione w § 3 ust. 2 pkt 1-3 są dostarczane przez właścicieli nieruchomości do
PSZOK w workach o kolorystyce odpowiadającej dedykowanej frakcji odpadów określonej § 6
ust. 1 pkt.1 - 3.
5. Pozostałe odpady określone w § 3 ust. 2 pkt 5-12 i 14 dostarczone do PSZOK należy
umieszczać w pojemnikach, kontenerach, boksach lub innych urządzeniach przystosowanych do
gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów wskazanych przez prowadzącego punkt.
6. Odpady określone w § 3 ust. 2 pkt 14 dostarczane są do PSZOK w worku o kolorystyce innej
niż żółta, niebieska, zielona i brązowa.
7. Odpady określone w § 3 ust. 2 pkt 13 zbiera się w do pojemników jednorazowego użycia,
sztywnych, odpornych na działanie wilgoci i przekłucie.
8. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
9. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1- 3 i pkt.5-14 w formie
zmieszanej, dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania na terenie PSZOK.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność 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. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 l;
2) worki o pojemności od 60 l – do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4 i 14;
3) pojemniki o pojemności od 110 l do 240 l – do zbierania pozostałych odpadów komunalnych,
o których mowa w § 3 ust. 3;
4)

pojemniki o pojemności od 1100 l – do zbierania odpadów
o których mowa w § 3 ust. 3 – dopuszczalne są dla terenów niezamieszkałych.

komunalnych,

2. Wielkość pojemników i worków winna być dostosowana:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość, oraz częstotliwości odbioru odpadów;
2) na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, do rodzaju prowadzonej działalności,
powierzchni budynku lub nieruchomości, liczby pracujących lub przebywających osób oraz
częstotliwości odbioru odpadów;
3) w sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych
dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z odpowiedniego materiału.
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§ 6. 1. Do selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów należy stosować pojemniki
i worki o następujących kolorach i oznaczeniach:
1) pojemnik lub worek niebieski oznaczony napisem „Papier”, z przeznaczeniem na odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) pojemnik lub worek zielony oznaczony napisem „Szkło”, z przeznaczeniem na szkło, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła;
3) pojemnik lub worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, z
przeznaczeniem na odpady z metalu i tworzywa sztucznego, w tym odpady opakowaniowe z
metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) worek brązowy oznaczony napisem „Bio”, z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji;
5) Odpady niesegregowane (zmieszane) właściciel nieruchomości gromadzi we własnych
pojemnikach.
2. Właściciel nieruchomości kompostujący całość wytworzonych na nieruchomości
bioodpadów w kompostowniku przydomowym, zlokalizowanym na terenie swojej
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:
a) zwolniony jest w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady,
b) zwolniony jest w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z gospodarstw domowych,
3. Bioodpady nie są odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie
przydomowego kompostownika.
4. Kosze, pojemniki, worki i kontenery muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów
powszechnie obowiązujących, zapewniające zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem
jakości zebranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetworzenia.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ustawienia pojemników i worków
do gromadzenia odpadów w miejscu wyodrębnionym na terenie nieruchomości, dostępnym
dla przedsiębiorcy odbierającego odpady lub wystawienia ich w dniu odbioru przed
wejściem na teren nieruchomości. Sposób ustawienia pojemników i worków do zbierania
odpadów nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
§ 7. 1.Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 3 należy gromadzić w pojemnikach
i workach uwzględniając następujące normy:
1) 30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na
budynek mieszkalny;
2) 3 l – na każdego ucznia i pracownika szkół wszelkiego typu;
3) 3 l – na każde dziecko i pracownika żłobków i przedszkoli;
4) 50 l – na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokali handlowych, jednak co najmniej jeden
pojemniki 120 l na każdy lokal;
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5) 50 l – na każdego zatrudnionego dla punktów handlowych, jednak co najmniej jeden pojemniki
120 l na każdy punkt;
6) 20 l – na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, przy czym dla każdego
lokalu zabezpieczone muszą być co najmniej dwa pojemniki o pojemności minimum 120 l
każdy, lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240l;
7) 30 l – na jedno miejsce noclegowe dla gospodarstw agroturystycznych, dla hoteli i innych
obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na każdy na obiekt;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik o pojemności
minimum 120 l na punkt;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
10) 30 l – na jedną osobę zatrudnioną oraz 30 l na jedną osobę podopieczną, dla placówek
użyteczności publicznej, zakładów opiekuńczych, a także innych podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą inną niż handlowa i usługowa; jednak co najmniej jeden pojemniki
o pojemności minimum 120 l na nieruchomość;
11) co najmniej 120 l - na każdy domek letniskowy lub każdą nieruchomość wykorzystywaną na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
12) w przypadku lokali z artykułami spożywczymi i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika
na odpady o pojemności 120 l.
2. Każda nieruchomość powinna być wyposażona minimum w jeden worek do każdego rodzaju
odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1- 4 .
§ 8. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1. na terenach przeznaczonych do użytku publicznego przeznacza się do zbierania odpadów kosze
uliczne o pojemności określonej w § 5 ust. 1 pkt 1;
2.

kosze, o których mowa w ust. 1 lokalizuje się na chodnikach, przy obiektach użyteczności
publicznej, przy przystankach komunikacji publicznej, w parkach;

3.

ilość i usytuowanie koszy ulicznych ustala zarządca lub właściciel według rzeczywistego
zapotrzebowania;

4. zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.
§ 9. Odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4 i 14 zbierane są w workach,
a odpady komunalne wymienione § 3 ust. 3 w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej, zapewniając zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres
między terminami odbioru odpadów oraz przekazywane są przedsiębiorcy w zamkniętych
i szczelnych workach lub pojemnikach.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe objętych gminnym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 należy
zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru należy udostępniać przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne;
2) szkło, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 należy zbierać w workach:
a) a w terminach ich odbioru należy udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne,
b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach otwarcia;
3) metale i tworzywa sztuczne, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 należy zbierać w workach:
a) a w terminach ich odbioru należy udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne,
b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach otwarcia;
4) papier, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 należy zbierać w workach:
a) a w terminach ich odbioru należy udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne,
b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach otwarcia;
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 4 można:
a) zbierać w workach, a w terminach ich odbioru należy udostępniać przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne,
b) kompostować w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, we własnym zakresie
i na własne potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kompostowniki nie powinny powodować uciążliwości dla
otoczenia i negatywnie oddziaływać na środowisko, a ich usytuowanie winno być zgodne
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
6) popiół o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 14 można:
a) zbierać w workach, a w terminach ich odbioru należy udostępniać przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne,
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b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach otwarcia;
7) przeterminowane leki można:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie gminy,
b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach jego otwarcia;
8) zużyte baterie można:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie gminy,
b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach jego otwarcia,
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;
9) zużyte akumulatory można:
a) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach jego otwarcia,
b) przekazywać do punktów ich sprzedaży;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można:
a) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach jego otwarcia,
b) przekazać do punktu sprzedaży;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe można:
a) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach otwarcia;
b) wystawić bezpośrednio przed posesję, raz w roku w terminie wskazanym przez Urząd
Gminy Baruchowo. Informacja o terminie odbioru będzie podana do wiadomości
mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.
12) odpady budowlane i rozbiórkowe można:
a) gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie
i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w wyznaczonych dniach i godzinach otwarcia;
13) chemikalia można:
a) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach otwarcia,
b) przekazać do punktu ich sprzedaży;
14) zużyte opony można:
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a) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach i godzinach otwarcia,
b) przekazać do punktu ich sprzedaży;

15) odpady tekstyliów i odzieży można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w wyznaczonych dniach i godzinach jego otwarcia;
16) odpady niebezpieczne takie jak: zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, odpady
opakowań i pozostałości po środkach ochrony roślin, farbach, klejach, rozpuszczalnikach
można przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w wyznaczonych dniach i godzinach jego otwarcia
17) 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 igły i strzykawki można
przekazać w pojemniku jednorazowego użycia, sztywnym, odpornym na działanie wilgoci i
przekłucie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonych
dniach
i godzinach jego otwarcia.
2. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 należy
zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru należy udostępniać przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne;
2) odpady komunalne segregowane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt od 1 do 14 należy
zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach ich odbioru należy udostępniać
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości zamieszkałych i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) szkło o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 odbierane jest raz w miesiącu bądź na bieżąco
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) metale i tworzywa sztuczne o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 odbierane są raz w miesiącu
bądź na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) papier o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 odbierany jest raz w miesiącu bądź na bieżąco
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4
odbierane są:
a) z terenu miejscowości Baruchowo i Świątkowice raz na dwa tygodnie, przez cały rok;
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b) z terenu pozostałych miejscowości w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa
tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu;
5) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), o których mowa w § 3 ust. 3 odbierane
są w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada
do 31 marca raz w miesiącu zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem;
6) popiół, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 14 odbierany jest jeden raz w miesiącu w okresie
od października do kwietnia od mieszkańców zgłaszających taka potrzebę lub na bieżąco
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wyznaczonych dniach
i godzinach jego otwarcia;
7) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt od 5 do pkt 14 odbierane są w miarę potrzeb
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wyznaczonych dniach
i godzinach jego otwarcia;
8) z ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła, metali
i tworzyw sztucznych oraz papieru, o których mowa w § 3 ust. 6 odbierane są nie rzadziej niż
jeden
raz w miesiącu;
9) odpady z koszy ulicznych odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe:
1) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 oraz § 3 ust.3 odbierane są:
a) w miesiącach: styczeń, luty, marzec – 1 raz w miesiącu,
b) w miesiącach: od 1 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie,
c) w miesiącach: październik, listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu;
2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 do 13 odbierane są w miarę potrzeb w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wyznaczonych dniach i godzinach jego
otwarcia.
3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości niezamieszkałych:
1) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt.4 i ust.3 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt od 1 do 3 jeden raz w miesiącu;
3) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt od 5 do 14 w razie potrzeby po ustaleniu z firmą
odbierającą odpady.
§ 12. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych
pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw
sztucznych.
§ 13. Ustala się następujące zasady w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
z nieruchomości:
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1. Wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposażonych w zbiorniki
bezodpływowe powinien odbywać się w terminach zapobiegających przepełnieniu zbiornika
i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, jednak nie rzadziej niż raz
na pół roku.
2. Opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się zgodnie
z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. Gmina Baruchowo w zakresie działań związanych z minimalizacją powstających
odpadów na jej terenie, kierować się będzie w szczególności zasadą stwarzania optymalnych
warunków dla selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy.
§ 15. Zaleca się, żeby właściciele nieruchomości zapobiegali powstawaniu niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów i ograniczyli ich ilość, a także podejmowali działania mające na celu
ułatwienie poddaniu wytworzonych odpadów procesom recyklingu i odzyski, w tym poprzez
selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
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
§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania odchodów tych
zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi opieki.

Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 17. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, tj. tereny zajęte pod budownictwo jednorodzinne, ogrody działkowe, tereny
rekreacyjne
i letniskowe wyłącznie na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości
dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno- epidemiologicznych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 18. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
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1) obiekty użyteczności publicznej;
2) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich;
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania
produktów rolno-spożywczych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) deratyzację jesienną w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października;
3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Baruchowo jest konieczne w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2021r. poz. 888 ze zm.1)) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego
inspektora
sanitarnego,
uchwala
regulamin
utrzymania
czystości
i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
W celu wywiązania się z wyżej wymienionych obowiązków podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648.
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