UCHWAŁA NR XIII/100/16
RADY GMINY OSIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świeciu, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie, zwany dalej
regulaminem, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/154/13 Rady Gminy Osie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom z 2013 r. poz. 2127).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Roman Waśkowski
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Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego jest zobowiązana uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, stanowiący akt prawa miejscowego.
Regulamin dostosowany został do nowych regulacji prawnych, a podjęcie jego jest konieczne do
ujednolicenia systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Osie.
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/100/16
Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY OSIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) szkło,
b) papier,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zużyte opony,
i) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) komunalne odpady zielone
l) odpady ulegające biodegradacji
m) odpady budowlane i rozbiórkowe;
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji, na
wydzielonych utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji
lub czystej wody.
3. Mycie pojazdów może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.
4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest wyłącznie w
zakresie wykonania drobnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 3. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić wyłączenie w pojemnikach do tego celu
przeznaczonych;
2) pojemniki muszą być szczelne, zamykane pokrywą, wyposażone w kółka do przemieszczania oraz w
uchwyty boczne;
3) pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub
hakowym mechanizmem załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów;
4) dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych o wzmocnionej
konstrukcji o następującej wielkości:
a) 60 litrów,
b) 110/120 litrów,
c) 240 litrów
d) 1100 litrów;
5) wielkość pojemników winna być dostosowana:
a) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
oraz częstotliwości odbioru odpadów
b) w nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, do rodzaju prowadzonej działalności,
powierzchni budynku lub nieruchomości, liczby pracujących osób oraz częstotliwości odbioru
odpadów;
c) w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 20
litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie z
dopuszczeniem : 1 raz na miesiąc dla gospodarstw jednoosobowych, przy czym na każdej
nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 60
litrów,
d) w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 20
litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie; przy czym
na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum
220 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 220 litrów,
e) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia, pracownika musi przypadać co najmniej
6 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym
na każdej nieruchomości zlokalizowanych musi być co najmniej kilka pojemników o łącznej
minimalnej pojemności 220 litrów,
f) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać co najmniej 6
litrów pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym na każdej
nieruchomości zlokalizowanych musi być co najmniej kilka pojemników o łącznej, minimalnej
pojemności 220 litrów,
g) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co
najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, oraz 8 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy
częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany
musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 litrów,
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h) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co
najmniej 20 litrów pojemności pojemnika oraz 8 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy
częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany
musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 220 litrów, lub kilka pojemników o
łącznej, minimalnej pojemności 220 litrów,
i) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać co najmniej
jeden pojemnik o pojemności minimum 220 litrów lub kilka pojemników o łącznej pojemności 220
litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień,
j) w odniesieniu do lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest
także ustawienie na zewnątrz lokalu kosza wyłożonego workiem foliowym o minimalnej pojemności
50 litrów i jego codzienne opróżnianie
k) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń
biurowych i socjalnych) na każdego z pracowników musi przypadać co najmniej 6 litrów pojemności
pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym dla każdego obiektu
zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 litrów.
§ 4. Określa się następujące rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów:
1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych tj. papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, w workach o
następujących kolorach i pojemnościach:
a) niebieski z przeznaczeniem na papier,
b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
c) zielony z przeznaczeniem na szkło;
d) czerwony z przeznaczeniem na bioodpady;
2) pojemność worków powinna wynosić minimum 60 litrów
3) w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych innych odpadów
ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich;
4) właściciele nieruchomości, są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów
problemowych:
a) przeterminowane leki i chemikalia należy dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania
odpadów, przy czym papierowe opakowania oraz papierowe ulotki informacyjne należy dołączyć do
makulatury,
b) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w wyznaczonych miejscach na terenie
Gminy Osie lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów, zostawiać w
placówkach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego i pozostawienia starego) lub dostarczać do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy
sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
f) zużyte opony należy pozostawiać w punktach/ placówkach wymiany opon lub dostarczać
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

do

5) odpady budowlano–rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach,
uniemożliwiających pylenie i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów
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komunalnych, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych,
styropianu i odpadów niebezpiecznych.
§ 5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego takich jak chodniki, przystanki komunikacji
publicznej, perony kolejowe, parki będą stosowane kosze uliczne, których ilość, pojemność i usytuowanie
ustali się według rzeczywistego zapotrzebowania.
§ 6. Określa się następującą lokalizację pojemników do gromadzenia odpadów oraz warunki utrzymania
ich w odpowiednim stanie sanitarnym:
1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia odpowiedniego miejsca ustawienia
pojemników, które powinno znajdować się na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej
przed zbieraniem się na niej wody i błota;
2) pojemniki należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem wiatru
oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również możliwości
przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu,
służącego do odbioru odpadów;
3) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne zmieszane w
należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące czyszczenie i
dezynsekcję, co najmniej dwa razy w roku;
4) gmina zapewnia utrzymanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez bieżące czyszczenie, dezynfekcję i dezynsekcję;
5) obowiązki dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym mogą być przedmiotem
odrębnej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne.
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 następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:
Rodzaj odpadu

Komunalne odpady zmieszane
Papier, tworzywa sztuczne,
metale opakowania
wielomateriałowe, szkło
Odpady zielone,
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe,
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,
Zużyte opony,
przeterminowane leki i
chemikalia,
Zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i
rozbiórkowe.

Nieruchomości mieszkalne w
zabudowie jednorodzinnej i
wielorodzinnej

Nieruchomości
niezamieszkałe przez
mieszkańców, na których
powstają odpady
komunalne

1 raz na 2 tygodnie z
dopuszczeniem:
1 raz na miesiąc dla
gospodarstw jednoosobowych

co najmniej 1 raz na miesiąc

1 raz w miesiącu

według potrzeb

Z uwzględnieniem potrzeb i
warunków sanitarnoporządkowych dostarczenie do
gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
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2) częstotliwość opróżniania pojemników przeznaczonych do użytku publicznego, o których mowa w § 7
musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz na 2 tygodnie;
3) pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady;
4) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów,
5) właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
odbiór odpadów komunalnych, są także zobowiązani do wnoszenia opłaty na rzecz gminy za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych;
6) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zabranych (makulatura, szkło, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) prowadzi przedsiębiorca, który zawarł z wójtem
umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
7) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są
zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności
regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz do
pozbywania się odpadów w sposób określony w Regulaminie z wyjątkiem § 6 pkt 3-6.
§ 8. Określa się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości:
1) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej
pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe
muszą być usuwane, z taką częstotliwością, by nie doszło do przepełnienia zbiornika bezodpływowego.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 9. Wyszczególnia się następujące wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami:
1) gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych
frakcji odpadów:
a) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
b) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych
i rozbiórkowych;
2) system gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%,
b) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995;
3) zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z
perspektywą na lata 2018-2032 (WPGO) dla gminy Osie został wyznaczony region gospodarki
odpadami - REGION 1 Tucholsko - Grudziądzki, a w ramach tego regionu zostały wyznaczone
następujące instalacje regionalne: Zakurzewo gm. Grudziądz, Sulnówko gm. Świecie, Bladowo, gm.
Tuchola. Jako instalacje zastępcze do czasu uruchomienia (rozbudowy) regionalnych instalacji
wyznaczono: Zakurzewo gm. Grudziądz, Sulnówko gm. Świecie, Bladowo, gm. Tuchola oraz MilewoTwarda Góra gm. Nowe;
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4) przedsiębiorcy obowiązani są do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do wskazanej w WPGO regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów, a w przypadku jej braku – do instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu
gospodarki odpadami komunalnymi.
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
§ 10. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad
zwierzętami, w tym w szczególności do niepozostawiania ich bez nadzoru.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych
zwierząt.
3. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub na
terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia z zachowaniem przepisów o
ochronie zwierząt.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi.
§ 11. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce itp., a także w
innych miejscach użyteczności publicznej.
§ 12. Zabrania się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się
niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.
§ 13. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel psa)
ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras
niebezpiecznych.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 14. Określa się następujące wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
2) zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby,
pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem
warunków sanitarno – higienicznych;
3) właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i
innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania:
1) obszar obejmujący Sołectwo Brzeziny – 15-31 marca;
2) obszar obejmujący Sołectwo Miedzno – 15-31 marca;
3) obszar obejmujący Sołectwo Jaszcz – 15-31 marca;
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4) obszar obejmujący Sołectwo Łążek – 15-31 marca;
5) obszar obejmujący Sołectwo Stara Rzeka – 15-31 marca;
6) obszar obejmujący Sołectwo Radańska – 15-31 marca;
7) obszar obejmujący Sołectwo Pruskie – 15-31 października;
8) obszar obejmujący Sołectwo Wałkowiska – 15-31 października;
9) obszar obejmujący Sołectwo Tleń – 15-31 października;
10) obszar obejmujący Sołectwo Wierzchy – 15-31 października.
11) obszar obejmujący Sołectwo Osie – 15-31 października
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