
UCHWAŁA NR XXII/233/2020 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia 

Na podstawie art. 4 ust. 1,2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) oraz 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala się regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Inowrocławia. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Inowrocławia; 
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz 
z 2020 r. poz. 150 i 284); 

3) pojemniku bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć pojemniki 
i kontenery na odpady komunalne, a także kosze uliczne oraz worki. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 3. 1. Z nieruchomości selektywnie zbierane i odbierane są odpady komunalne: 
1) papier; 
2) szkło; 
3) metale; 
4) tworzywa sztuczne; 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 
7) przeterminowane leki i chemikalia; 
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
9) zużyte baterie i akumulatory; 
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
11) zużyte opony; 
12) budowlane i rozbiórkowe; 
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13) igły, strzykawki i inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym; 

14) odzież i tekstylia. 
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, zbierane i odbierane są selektywnie 

w pojemnikach lub workach określonych w § 10 ust. 1, ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 i 4 pkt 2. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w punktach 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie Miasta Inowrocławia 
odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 
godziny 9.00 do 13.00 w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszczącym 
się przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu, który przyjmuje odpady komunalne określone 
§ 3 ust 1 pkt 1 - 14 uchwały.   

Rozdział 4.    

Warunki uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny 

§ 5. Określa się, że selektywne zbieranie odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 
i § 4 uchwały spełnione jest w przypadku gdy: 

1) dany strumień odpadów obejmuje tylko odpady charakteryzujące się takimi 
samymi właściwościami; 

2) w pojemniku lub worku przeznaczonym odpowiednio na odpady wymienione 
w § 3 ust. 1 zawartość innych odpadów nie przekracza powyżej 10 % każdego odpadu. 

Rozdział 5. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych 

§ 6. 1 Przez kompostowanie rozumie się naturalną metodę unieszkodliwiania  
i zagospodarowania odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów  
na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu 
odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności 
mikroorganizmów i grzybów. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się 
w szczególności w: 

1) gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 
2) drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 

zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw 
kompostu lub, 

3) formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 
3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi 

się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 
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4. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady 
wskazane § 10 ust. 3 pkt 3, w przypadku bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w  kompostownikach przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, 
określone w ust. 1-3. 

Rozdział 6. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie po ustaniu obfitych 
opadów w ciągu dnia do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest pod 
następującymi warunkami: 

1) w miejscach o utwardzonym podłożu; 
2) powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 

w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu 
i przepisami odrębnymi. 

§ 9. 1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą 
obejmować jedynie doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu. 

2. Naprawy, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane w obrębie 
nieruchomości, pod warunkiem że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz 
uciążliwości dla mieszkańców, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający 
ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu i przepisami odrębnymi. 

Rozdział 7. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczania na nieruchomości oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów 
komunalnych wyłącznie w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych. Pojemniki lub 
worki muszą być szczelne, zamykane i odpowiadające obowiązującym normom. Pojemniki 
lub worki powinny zapewniać zebranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości 
w okresie między kolejnymi cyklami wywozowymi.  

2. Ustala się następujące rodzaje i pojemność pojemników lub worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) metalowe pojemniki o pojemności w dm3 : 110; 
2) kontenery (KP 7, SPW 10) o pojemności odpowiednio w dm3:  7000 i 10000; 
3) pojemniki o pojemności w dm3 : 120, 240, 1100, 1500, 2500; 
4) worki o pojemności w dm3: 60, 120; 
5) kosze uliczne o pojemności w dm3: 35, 90; 
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6) kontenery półotwarte typu KP 5 o pojemności w dm3: 5000 - przeznaczone do 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 

3. Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 w stosunku do każdego 
rodzaju odpadów selektywnie zbieranych w kolorach: 

1) niebieskim - dla papieru; 
2) żółtym - dla tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych; 
3) brązowym - dla bioodpadów; 
4) zielonym - dla szkła; 
5) czarnym - dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów zmieszanych. 

4. Kontenery, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oznaczone są kolorami w stosunku do 
każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych: 

1) białym - dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
2) brązowym - dla części roślin pochodzących z terenów zielonych, ogrodów, 

parków i cmentarzy. 

§ 11. 1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
powstających w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia na nieruchomości pojemników na odpady 
o minimalnej pojemności w jednym cyklu wywozowym: 

1) 120 dm3– jeżeli z pojemnika korzystają nie więcej niż 2 osoby; 
2) 240 dm3 – jeżeli z pojemników korzystają więcej niż 2, a nie więcej niż 4 osoby; 
3) 240 dm3 i po 60 dm3 na każdą osobę – jeżeli z pojemników korzystają więcej niż 

4 osoby. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dopuszcza się ustawienie przez 

właściciela nieruchomości więcej niż jednego pojemnika o minimalnej łącznej pojemności 
stanowiącej iloczyn liczby osób korzystających z pojemnika i 60 dm3 odpadów na osobę.  

3. Do zbierania selektywnego odpadów komunalnych powstających 
w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej, właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do ustawienia na nieruchomości pojemników lub worków na odpady 
o minimalnej pojemności w jednym cyklu wywozowym przeznaczonych do zbierania: 

1) papieru: 
a) 60 dm3  - jeżeli z pojemnika lub worka korzystają nie więcej niż 2 osoby, 
b) 120 dm3 - jeżeli z pojemników lub worków korzystają więcej niż 2, a nie 

więcej niż 4 osoby; 
c) 120 dm3 i po 30 dm3 na każdą osobę - jeżeli z pojemników lub worków 

korzystają więcej niż 4 osoby; 
2) szkła: 

a) 60 dm3  - jeżeli z pojemnika lub worków korzystają nie więcej niż 2 osoby, 
b) 120 dm3 - jeżeli z pojemników lub worka korzystają więcej niż 2, a nie więcej 

niż 4 osoby; 
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c) 120 dm3 i po 30 dm3 na każdą osobę - jeżeli z pojemników lub worków 
korzystają więcej niż 4 osoby; 

3) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych: 
a) 120 dm3  - jeżeli z pojemnika lub worków korzystają nie więcej niż 2 osoby, 
b) 240 dm3 - jeżeli z pojemników lub worków korzystają więcej niż 2, a nie 

więcej niż 4 osoby; 
c) 240 dm3 i po 60 dm3 na każdą osobę - jeżeli z pojemników lub worków 

korzystają więcej niż 4 osoby; 
4) bioodpadów: 

a) 60 dm3 - jeżeli z pojemnika  korzystają nie więcej niż 2 osoby, 
b) 120 dm3 - jeżeli z pojemników korzystają więcej niż 2, a nie więcej niż 

4 osoby; 
c) 120 dm3 i po 30 dm3 na każdą osobę - jeżeli z pojemników korzystają więcej 

niż 4 osoby; 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit.c, pkt 2 lit.c i pkt 4 lit.c, 

dopuszcza się ustawienie przez właściciela nieruchomości więcej niż jednego pojemnika lub 
worka o minimalnej łącznej pojemności stanowiącej iloczyn liczby osób korzystających 
z pojemnika lub worka i 30 dm3  odpadów na osobę. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit.c, dopuszcza się ustawienie przez 
właściciela nieruchomości więcej niż jednego pojemnika lub worka o minimalnej łącznej 
pojemności stanowiącej iloczyn liczby osób korzystających z pojemnika lub worka i 60 dm3  
odpadów na osobę. 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości (osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy) 
zabudowanej budynkami wielolokalowymi zobowiązani są do ustawienia na terenie 
nieruchomości w jednym cyklu wywozowym do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)  
odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych: 

1) co najmniej jednego pojemnika o minimalnej pojemności 240 dm3 – jeżeli 
z pojemnika korzysta nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób;  

2) co najmniej jednego pojemnika o minimalnej pojemności 240 dm3  i pojemnika 
o minimalnej pojemności 120 dm3 – jeżeli z pojemnika korzysta nie mniej niż 16 i nie więcej 
niż 30 osób; 

3) jeżeli liczba osób korzystających z pojemnika przekracza 30 – minimalną 
pojemność pojemników na odpady ustala się jako iloczyn liczby osób korzystających z tych 
pojemników i 10 dm3 odpadów na każdą osobę, 

2. Właściciele nieruchomości (osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy) 
zabudowanej budynkami wielolokalowymi zobowiązani są do ustawienia na terenie 
nieruchomości w jednym cyklu wywozowym do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych powstających w gospodarstwach domowych: 

1) papieru: 
a) pojemników o minimalnej pojemności 240 dm3 - jeżeli z pojemnika korzysta 

nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób, 
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b) pojemników o minimalnej pojemności 480 dm3 - jeżeli z pojemnika korzysta 
nie mniej niż 16 i nie więcej niż 30 osób, 

c) jeżeli liczba osób korzystających z pojemnika przekracza 30 - minimalną 
pojemność pojemników na odpady ustala się jako iloczyn liczby osób korzystających 
z tych pojemników i 15 dm3 odpadów na każdą osobę, 

2) szkła: 
a) pojemników o minimalnej pojemności 240 dm3 - jeżeli z pojemnika korzysta 

nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób, 
b) pojemników o minimalnej pojemności 480 dm3   - jeżeli z pojemnika korzysta 

nie mniej niż 16 i nie więcej niż 30 osób, 
c) jeżeli liczba osób korzystających z pojemnika przekracza 30 - minimalną 

pojemność pojemników na odpady ustala się jako iloczyn liczby osób korzystających 
z tych pojemników i 15 dm3 odpadów na każdą osobę, 

3) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych: 
a) pojemników o minimalnej pojemności 480 dm3 - jeżeli z pojemnika korzysta 

nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób, 
b) pojemników o minimalnej pojemności 1100 dm3  - jeżeli z pojemnika korzysta 

nie mniej niż 16 i nie więcej niż 30 osób, 
c) jeżeli liczba osób korzystających z pojemnika przekracza 30 - minimalną 

pojemność pojemników na odpady ustala się jako iloczyn liczby osób korzystających 
z tych pojemników i 30 dm3 odpadów na każdą osobę, 

4) bioodpadów: 
a) pojemników o minimalnej pojemności 240 dm3 - jeżeli z pojemnika korzysta 

nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób, 
b) pojemników o minimalnej pojemności 480 dm3 - jeżeli z pojemnika korzysta 

nie mniej niż 16 i nie więcej niż 30 osób, 
c) jeżeli liczba osób korzystających z pojemnika przekracza 30 - minimalną 

pojemność pojemników na odpady ustala się jako iloczyn liczby osób korzystających 
z tych pojemników i 10 dm3 odpadów na każdą osobę. 

3. Jeżeli ustawienie pojemników do: 
1) zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
2) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest niemożliwe lub utrudnione 

właściciele nieruchomości mogą stosować do zbiórki tych odpadów worki przy zachowaniu 
wymagań co do minimalnej pojemności określonej w § 10 ust. 2 pkt 5. 

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości, dokonując rozmieszczenia pojemników lub 
worków na odpady komunalne zobowiązany jest stosować zasady określone w § 22 - 
24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1065). 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemników w sposób 
umożliwiający swobodny do nich dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. 
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3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić utrzymanie pojemników na 
odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez 
poddawanie ich okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

4. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich 
okresowe przeglądy, konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

Rozdział 8. 
Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

miejsc gromadzenia odpadów 

§ 14. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w szczególności poprzez: 

1) utrzymanie ich w czystości, 
2) zabezpieczenie ich przed dostępem wody, 
3) zapobieganie wysypywaniu się oraz sprzątanie odpadów, które wysypały się 

z pojemników, 
4) zachowanie wymogów wynikających z przepisów szczególnych. 

Rozdział 9. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny.  

2. Z uwzględnieniem ust. 1 ustala się częstotliwość wywozu: 
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) z terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie, 

b) z terenów zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż dwa 
razy na tydzień; 

2) odpadów zbieranych selektywnie: 
a) papieru: 

- z terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi– nie rzadziej niż raz 
na cztery tygodnie, 

- z terenów zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz 
na tydzień; 

b) szkła: 
- z terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi  – nie rzadziej niż raz 

na cztery tygodnie, 
- z terenów zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie; 
c) tworzyw sztucznych, matali, opakowań wielomateriałowych: 
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- z terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz 
na cztery tygodnie, 

- z terenów zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz 
na tydzień; 

d) bioodpadów w tym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy: 

- z terenów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi  – nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, 

- z terenów zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz 
na tydzień. 

§ 16. Określa się szczegółowy sposób pozbywania odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w ten sposób, że: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy zbierać w pojemnikach 
lub workach zachowując wymagania określone w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 i 2, § 12 ust.1 i 3 
pkt 1 oraz udostępnić je, w terminach odbioru odpadów, przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady; 

2) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6, należy 
zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania określone w § 10 ust. 1-4, § 
11 ust. 3-5, § 12 ust. 2 i 3 pkt 2 oraz udostępnić je, w terminach odbioru odpadów, 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady; 

3) przeterminowane leki i chemikalia: 
a) przeterminowane leki należy przekazywać do aptek uczestniczących w ich 

zbiórce, 
b) chemikalia należy dostarczać we własnym zakresie do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych; 
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy zobowiązani są dostarczać 

we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
5) zużyte baterie i akumulatory należy: 

a) zbierać w przeznaczonych do tego pojemnikach ustawionych na terenie 
placówek handlowych, 

b) dostarczać we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 
a) należy zbierać i gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości 

w sposób nieutrudniający korzystania z tej nieruchomości w celu ich wywozu nie rzadziej 
niż raz na kwartał, 

b) odpady te mogą być dostarczane przez mieszkańców we własnym zakresie do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7) zużyte opony mogą być dostarczane przez mieszkańców we własnym zakresie do 
punktu selektywnej zbiórku odpadów komunalnych; 

8) budowlane i rozbiórkowe: 
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a) należy zbierać odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w specjalnie 
przystosowanych pojemnikach, 

b) muszą być posegregowane poprzez oddzielne gromadzenie gruzu, styropianu, 
papy oraz stolarki budowlanej, 

c) azbest i wyroby zawierające azbest podlegają obowiązkowemu oddzieleniu, 
gromadzeniu i odbiorowi zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać we własnym zakresie do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

9) igły, strzykawki i inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym należy gromadzić w sposób chroniący przed 
zakłuciem osób postronnych i dostarczać we własnym zakresie do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych; 

10) odzież i tekstylia: 
a) mogą być wrzucane do specjalnie ustawionych na terenie miasta pojemników 

na odzież używaną, 
b) mogą być dostarczane we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości 
ciekłych i osadów z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie 
czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie dopuszczając do przepełnienia się 
urządzeń do gromadzenia nieczystości. 

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych i osadów ze zbiorników 
bezodpływowych określa się jako iloraz średniego rocznego zużycia wody i pojemności 
zbiornika. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość 
bezpowrotnie zużytej wody, gdy jej wielkość ustalona jest na podstawie odrębnego licznika. 

3. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków częstotliwość wywozu określa 
się z uwzględnieniem parametrów technicznych oczyszczalni określonych przez producenta. 

Rozdział 10. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

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

2. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do 
ograniczenia ilości odpadów komunalnych poprez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów; 
4) unikanie produktów, nie nadających się do recyklingu, kompostowania; 
5) unikanie produktów ,,nadmiernie" opakowanych; 
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6) ograniczenie marnotrawienia żywności; 
7) segregację odpadów u źródła. 

Rozdział 11. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania 
niezbędnych środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz 
uciążliwością ze strony tych zwierząt dla ludzi, w szczególności do stałego dozoru nad tymi 
zwierzętami, a także do podejmowania działań mających na celu ochronę przed 
zanieczyszczeniem przez te zwierzęta terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. 

1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, wyprowadzanie psa w miejsca służące do 
użytku publicznego lub wspólnego użytku ludzi jest możliwe po spełnieniu następujących 
warunków: 

1) prowadzenie psa na uwięzi, a ponadto nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za 
agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, 
poz. 687), a także psu wykazującemu agresywność, mimo niezaliczenia do rasy uznawanej 
z agresywną; 

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psa. 
2. Sposób przewożenia psa w środkach komunikacji publicznej określają przepisy 

porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach miejskiej 
komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu. 

3. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do innych zwierząt 
domowych, które mogą stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi. 

§ 20. 1. Uwolnienie od stałego dozoru zwierząt domowych jest dozwolone na terenie 
należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę, a także 
w pomieszczeniu zamkniętym. 

2. Dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi w miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego (tereny zielone, skwery itp.), po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1) teren zlokalizowany jest na obrzeżach Miasta, a w przypadku pozostałych miejsc 
tylko w takim czasie, kiedy nie przebywają w nich ludzie lub jest to wygrodzony wybieg dla 
psów oznaczony przez zarządcę terenu; 

2) zachowanie przez osobę, pod której pieczą pozostaje pies, szczególnej 
ostrożności oraz pełnej nad nim kontroli; 

3) założenie kagańca psu, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1. 

§ 21. Spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 
20 ust. 2 pkt 3 nie jest wymagane, gdy przemawia za tym wiek i stan zdrowia psa. 
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Rozdział 12. 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolnej 

§ 22. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum Miasta (obszar 
ograniczony ulicami: Bpa Antoniego Laubitza, Stanisława Staszica do skrzyżowania 
z Świętokrzyską, Świętokrzyską, Szymborską do skrzyżowania z Andrzeja, Andrzeja 
i Najświętszej Marii Panny do skrzyżowania z Bpa Antoniego Laubitza) oraz w strefie 
ochrony uzdrowiskowej A. 

§ 23. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na obszarze Miasta 
wyłączonym z produkcji rolnej, nie wymienionym w § 22, z wyjątkiem nieruchomości: 

1) o zabudowie wielorodzinnej; 
2) na obszarze skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (domy szeregowe, 

bliźniaki); 
3) na których usytuowane są obiekty użyteczności publicznej lub obsługi 

mieszkańców. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

nie może prowadzić do pogorszenia warunków zdrowotnych, sanitarnych lub porządkowych 
otoczenia, a także nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody bądź 
innych uciążliwości i odorów, na nieruchomości oraz poza jej obszarem. 

3. Postanowień ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich 
utrzymywanych w celach oświatowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod 
warunkiem że nie będzie to stwarzało uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących 
się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

§ 24. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się ograniczenie liczby 
uli pszczelich do 3 sztuk. 

Rozdział 13. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania 

§ 25. Wyznacza się zabudowany obszar Miasta Inowrocławia, jako obszar 
podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od 1 kwietnia do 
30 kwietnia i od 1 października do 31 października. 

Rozdział 14. 
Przepisy końcowe 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 27. Traci moc uchwała nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2252). 
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§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/233/2020 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz 
z 2020 r. poz. 150 i 284) rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego oraz w związku ze zmianą ustawy jest obowiązana dostosować 
regulamin do zmienionych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
i uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa 
miejscowego. Podjęcie uchwały ma zatem na celu dostosowanie zapisów regulaminu do 
wymogów znowelizowanej ustawy w zakresie: 

1) obowiązkowego zbierania i odbierania w sposób selektywny odpadów 
komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady, 

2) dodatkowych rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych: odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki),  
tekstyliów i odzieży , 

3) stosowania pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych, 

4) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów, 

5) wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w przydomowych kompostownikach. 

W Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 rekomendowane jest podjęcie 
działań w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284 ) 
mające na celu usprawnienie systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi. Podjęcie 
uchwały ma na celu usprawnienie stosowania ww. ustawy na terenie Miasta Inowrocławia. 

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest za zasadne. Inicjatorem 
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

   
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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