
UCHWAŁA NR XII/90/19
RADY GMINY RYPIN

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 4 ust 1, ust. 2, ust. 2a 
pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/107/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
29.07.2016 r., poz. 2769). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Gminy Rypin.

 

Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska
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Załącznik do uchwały Nr XII/90/19

Rady Gminy Rypin

z dnia 20 listopada 2019 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RYPIN

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

czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1.  Na terenie nieruchomości zapewnia się utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) 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,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

ł) zużyte opony,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe,

n) odpady tekstyliów i odzieży,

o) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2) zbieranie odpadów komunalnych do pojemników przeznaczonych do tego celu, szczegółowo określonych 
w rozdziale 2;

3) zbieranie odpadów komunalnych i przekazywanie ich podmiotom świadczącym usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy oraz podmiotowi prowadzącemu Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady należy przekazywać w sposób i z częstotliwością 
określoną w rozdziale 4.

2. Odpady określone w ust. 1 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów.

3. Selektywnie zebrane odpady komunalne określone w ust. 1 litera a-e oraz litera g-n przyjmowane są również 
do Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych. Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa 
odrębna uchwała.

4. Błoto, śnieg i lód oraz 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 pieszych i pojazdów.
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5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości z wyjątkiem 
miejsc służących do użytku publicznego pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków do gminnej 
kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych.

6. Naprawa pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że 
czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby.

Rozdział 2.
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 rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2. 1.  Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, w tym ma terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów;

2) worki o pojemności minimalnej 60 litrów;

3) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 litrów;

4) kontenery o pojemności minimalnej 600 litrów.

§ 3. 1.  1. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku nieruchomości poprzez wyposażenie ich w odpowiednią ilość koszy na odpady komunalne. 

2. Właściciele nieruchomości powinni wyposażyć nieruchomości w szczelne, zamykane, o odpowiedniej 
wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom pojemniki do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemności minimalnej 110 litrów.

§ 4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim stanie 
technicznym i sanitarnym, poprzez ich dezynfekcję i mycie w miarę potrzeb.

§ 5. Właściciel nieruchomości powinien na terenie nieruchomości ustawić pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców tej nieruchomości, jak i pojazdów specjalistycznych 
przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 

§ 6. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów 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.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 7. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 
gromadzenia odpadów poprzez:

1) gromadzenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, żeby 
nie doprowadzić do ich zmieszania;

2) dbanie o czystość i porządek na terenach przylegających do miejsc gromadzenia odpadów oraz boksach 
kontenerowych, w tym nie dopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi;

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenieniem się odpadów;

4) ustawianie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

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

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1.  Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz 
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) budynki jednorodzinne:
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a) papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i szkło - raz na cztery tygodnie,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na cztery tygodnie;

2) budynki wielolokalowe oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego:

a) papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i szkło - raz na dwa tygodnie,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady - raz na tydzień;

3) domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i szkło - raz na cztery tygodnie,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na cztery tygodnie;

4) kosze uliczne - raz na 2 tygodnie.

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

1) odpady niebezpieczne - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

2) przeterminowane leki i chemikalia - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach 
jego pracy;

3) 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 - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 
w godzinach jego pracy;

4) zużyte baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych -                   
w godzinach jego pracy;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 
w godzinach jego pracy;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 
w godzinach jego pracy;

7) zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych -           
w godzinach jego pracy;

9) odpady tekstyliów i odzieży - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych -                   
w godzinach jego pracy.

§ 9. 1.  Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz 
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

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

2) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać 
w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomości. Odpady te przekazywane mogą być bezpośrednio 
do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomości. Właściciele 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą na terenie nieruchomości 
zbierać i gromadzić bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach;

4) odpady niebezpieczne - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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5) Przeterminowane leki i chemikalia - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

6) 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 - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

7) zużyte baterie i akumulatory - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

11) odpady tekstyliów i odzieży - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 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, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 
100% mieszkańców gminy.

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

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

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

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

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

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

także zakresu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

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

§ 16. Utrzymywanie i prowadzenie hodowli zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w § 
15 powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków sanitarnych 
i porządkowych otoczenia.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 17. 1.  Wyznacza się dwa obszary zabudowane podlegające obowiązkowej deratyzacji.

1) obszar 1 - sołectwa: Balin, Kowalki, Marianki, Sadłowo, Iwany - Starorypin Prywatny;
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2) obszar 2 - sołectwa: Borzymin, Cetki, Czyżewo, Dębiany, Dylewo, Głowińsk, Godziszewy, Jasin-Kwiatkowo, 
Linne, Podole, Puszcza Miejska - Puszcza Rządowa, Rypałki Prywatne, Rusinowo, Sadłowo Rumunki - Nowe 
Sadłowo, Sikory, Starorypin Rządowy, Stawiska, Stępowo, Zakrocz.

2. Deratyzację przeprowadza się w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do 
31 października.

Rozdział 9.
Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

§ 18. 1.  Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony w przypadku, gdy 
w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania danej frakcji odpadów znajduje się co najmniej 70% 
(objętościowo) właściwych odpadów.

2. Jeżeli w pojemniku do odpadów niesegregowanych (zmieszanych) znajduje się więcej niż 30% 
(objętościowo) odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 regulaminu uznaje się, że odpady nie są zbierane 
w sposób selektywny.

Rozdział 10.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 
zwolnienie właściciele takich nieruchomości, w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te 

odpady

§ 19. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą na terenie 
nieruchomości zbierać i gromadzić bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. 

§ 20. W przypadku posiadania kompostownika właściciel nieruchomości zwolniony jest z posiadania worka lub 
pojemnika na te odpady.

§ 21. Kompostowanie nie powinno powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na 
środowisko, a umiejscowienie kompostownika powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 22. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 
w zabudowie jednorodzinnej prowadzone może być:

1) w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w miejscach zaciemnionych oraz zasłoniętych przed 
wiatrem;

2) w kompostownikach zapewniających przewietrzanie kompostu;

3) w pryzmach, w których przygotowane zostało odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże;

4) z zachowaniem odpowiedniej wilgotności kompostu.
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