
UCHWAŁA NR XXIV/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1020 i poz. 1250), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/126/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2945).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, z wyjątkiem:

1) § 6 ust. 3 i ust. 4 oraz

2) § 11 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 
30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/136/2016

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 września 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i  porządku terenie Miasta i Gminy Skępe.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na terenie Miasta i Gminy Skępe postanawia się wprowadzenie selektywnego zbierania  następujących 
rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury;

2) metali;

3) tworzyw sztucznych;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) szkła;

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

7) odpadów zielonych;

8) przeterminowanych leków;

9) chemikaliów;

10) zużytych baterii i akumulatorów;

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

14) zużytych opon;

15) tekstyliów i odzieży;

16) popiołu;

17) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady 
suche.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady 
mokre.

4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, może być realizowany przy 
wykorzystaniu ogólnodostępnych kontenerów i pojemników w punktach zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służącej do użytku publicznego można 
pryzmować na krawędzi chodnika lub w przylegającym do chodnika pasie zieleni w sposób niezakłócający ruchu 
pieszego i pojazdów

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości nie 
służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby.

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami  naprawczymi związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być 
przeprowadzone w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.
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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 

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki o pojemności co najmniej 60 litrów;

2) kontenery o pojemności co najmniej 5000 litrów;

3) worki o pojemności co najmniej 60 litrów;

4) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 litrów.

2. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów;

2) worki o pojemności co najmniej 60 litrów;

3) pojemniki o pojemności co najmniej 1100 litrów;

§ 6. 1. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik o pojemności co najmniej 60 litrów na 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Do zbierania przejściowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą w 
uzasadnionych przypadkach być używane worki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności co 
najmniej 60 litrów.

3. Każda nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, powinna być wyposażona, z 
zastrzeżeniem ust. 4, w pojemniki o pojemności co najmniej 60 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne.

4. Dopuszcza się, aby nieruchomość, o której mowa w ust. 3, wyposażona była do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych w worki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności co 
najmniej 60 litrów.

§ 7. Przepisy paragrafu 5-6 stosuje się odpowiednio do nieruchomości, na których częściowo zamieszkują 
mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 8. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powinny być utrzymywane w odpowiednim 
stanie technicznym i porządkowym, poprzez stałą naprawę, a także w należytym stanie sanitarnym poprzez mycie i 
dezynfekcję.

§ 9. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione  w 
miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

§ 10. 1. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, na 
przystankach komunikacyjnych, parkach, zieleńcach, placach zabaw oraz na innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, w taki sposób, aby były ogólnodostępne.

2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi przy drogach publicznych, chodnikach i w parkach powinna 
być dostosowana w ilości zapewniającej utrzymanie czystości, stosownie do natężenia ruchu pieszego.

3. Właściciele nieruchomości (terenów publicznych) zobowiązani są do utrzymania ich w należytym stanie 
porządkowym, technicznym i sanitarnym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 11. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi:

Id: 31B0FBC4-F557-470C-9ED6-18DA7FCF6785. Podpisany Strona 2



a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, a w części wiejskiej gminy 1 raz w 
miesiącu,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w części wiejskiej 
gminy 1 raz w miesiącu,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – nie rzadziej niż 1 raz w 
miesiącu,

d) szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e) popiół zebrany w sposób selektywny odbierany będzie z następującą częstotliwością:

- w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz na 2 miesiące,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz na miesiąc;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 4 razy w miesiącu,

- w okresie od 1 września do 31 maja – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

d) szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e) popiół zebrany w sposób selektywny odbierany będzie z następującą częstotliwością:

- w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz na 3 miesiące,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia –  1 raz na miesiąc;

3) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co trzy tygodnie,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż 1 raz w 
miesiącu,

d) szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

e) popiół zebrany w sposób selektywny odbierany będzie z następującą częstotliwością:

- w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz na 3 miesiące,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia –  1 raz na 2 miesiące;

4) z terenów nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

- w okresie od 1 września do 31 maja –  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
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- w okresie od 1 września do 31 maja –  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - nie rzadziej niż 1 raz w 
miesiącu,

d) szkło – nie rzadziej niż 1 raz na 2  miesiące.

§ 12. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego:

1) kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać:

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września – z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich 
odpadów, jednak nie mniej niż 1 raz w tygodniu,

b) w okresie od 1 października do 31 marca – z częstotliwością dostosowaną do ilości gromadzonych w nich 
odpadów, jednak nie mniej niż co 2 tygodnie;

2) kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach - z częstotliwością dostosowaną do ilości 
gromadzonych w nich odpadów, jednak nie mniej niż co 2 tygodnie.

§ 13. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) chemikalia i zużyte opony – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

2) przeterminowane leki – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do 
wyznaczonych przez gminę aptek – w godzinach ich pracy;

3) zużyte baterie i akumulatory – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów 
nieruchomości;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – należy przekazywać do  punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

6) tekstylia i odzież – należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w 
godzinach jego pracy;

7) odpady zielone - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach 
jego pracy;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – w godzinach jego pracy.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji 
sanitarnej winni wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelne zbiorniki 
bezodpływowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych. Wymagania techniczne oraz warunki budowy 
i eksploatacji tych urządzeń określają aktualnie obowiązujące przepisy budowlane i sanitarne.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do:

1) zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych;

2) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń, o których mowa w ust. 1;

3) zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia, z 
częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, 
zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Właściciele nieruchomości winni  zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 
podejmować działania mające na celu ułatwianie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 16. Zaleca się aby odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie 
nieruchomości były zagospodarowywane we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych 
kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

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

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane 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.

§ 18. Nieruchomość na której utrzymywane są zwierzęta domowe, powinna być ogrodzona w sposób 
uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę oraz odpowiednio oznakowana.

§ 19. W przypadku wyprowadzania psa poza terenem nieruchomości, należy prowadzić go na smyczy (uwięzi), 
a psa rasy uznawanej za agresywną - również w nałożonym kagańcu.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 21. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w § 20 powinno być usytuowane i 
prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia.

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji.

§ 22. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Miasta i Gminy Skępe, jako obszar podlegający obowiązkowi 
przeprowadzania deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku, w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 
października do 31 października.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie 
nieruchomości.
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UZASADNIENIE

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Obowiązek
ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.
446) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.
Dz. U. z 2016 r., poz. 250). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą
być zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Regulamin jest pierwszym i
zasadniczym aktem prawa miejscowego.
W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.
87), która wprowadziła zmiany w treści merytorycznej regulaminu, choć są to zmiany niewielkie.
Nadal podstawową kwestią jest określenie zakresu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych. Ponadto uwzględniono zmiany związane z włączeniem do systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku. Nowością dotyczącą przedmiotowej uchwały jest konieczność
uregulowania w niej trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulamin
uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.
Niniejsza uchwała spełnia wymagania ustawodawcy. Zawiera wszystkie elementy określone w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest
zasadne.
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