
UCHWAŁA NR XXIX/291/2020 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 26 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 1439) 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 2020 r. poz. 713 
i 1378), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 
2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 1849), wprowadza się następujące zmiany:  
 
    1) w § 12 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,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 4.”; 
 
     2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 
         ,,§12 a. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich 
nieprzepełnienie, o minimalnej pojemności: 

1) 1 dm3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika na tydzień w szkołach 
                   wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 

2) 3 dm3 na łóżko na tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, pensjonatach itp.; 
3) 2 dm3 na 1 osobę na tydzień pracującą w zakładach rzemieślniczych, 

                  usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, biurach, urzędach,          
                  placówkach handlowych; 

4) 3 dm3 na 1 miejsce konsumpcyjne na tydzień w lokalach gastronomicznych; 
5) 2 dm3 na tydzień na 1 nieruchomość, w przypadku pozostałych niezamieszkałych 

                   nieruchomości niewymienionych w pkt 1-4, na których powstają odpady. 
2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
niezamieszkałych, właściciele zobowiązani są do ustawienia na nich 
pojemników lub worków w ilości zapewniającej ich nie przepełnianie się o minimalnej 
pojemności: 
 
1) papieru 
a) 1 dm3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika na tydzień w szkołach wszelkiego typu, 
przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 
b) 1 dm3 na łóżko na tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, pensjonatach itp.; 
c) 2 dm3  na 1 osobę na tydzień pracującą w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 
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produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, biurach, urzędach, placówkach handlowych; 
d) 0,5 dm3 na 1 miejsce konsumpcyjne na tydzień w lokalach gastronomicznych; 
e) 2 dm3 na tydzień na 1 nieruchomość, w przypadku pozostałych niezamieszkałych 
nieruchomości niewymienionych w lit. a-d, na których powstają odpady, 
2) szkła: 
a) 0,5 dm3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika na tydzień w szkołach wszelkiego typu, 
przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 
b) 1 dm3 na łóżko na tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, pensjonatach itp.; 
c) 1 dm3  na 1 osobę na tydzień pracującą w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 
produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, biurach, urzędach, placówkach handlowych; 
d) 1 dm3 na 1 miejsce konsumpcyjne na tydzień w lokalach gastronomicznych; 
e) 1 dm3 na tydzień na 1 nieruchomość, w przypadku pozostałych niezamieszkałych 
nieruchomości niewymienionych w lit. a-d, na których powstają odpady, 
3) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych: 
a) 2 dm3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika na tydzień w szkołach wszelkiego typu, 
przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 
b) 2 dm3 na łóżko na tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, pensjonatach itp.; 
c) 2 dm3  na 1 osobę na tydzień pracującą w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 
produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, biurach, urzędach, placówkach handlowych; 
d) 2 dm3 na 1 miejsce konsumpcyjne na tydzień w lokalach gastronomicznych; 
e) 1 dm3 na tydzień na 1 nieruchomość, w przypadku pozostałych niezamieszkałych 
nieruchomości niewymienionych w lit. a-d, na których powstają odpady, 
4) bioodpadów: 
a) 0,5 dm3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika na tydzień w szkołach wszelkiego typu, 
przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 
b) 1 dm3 na łóżko na tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, pensjonatach itp.; 
c) 1 dm3  na 1 osobę na tydzień pracującą w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 
produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, biurach, urzędach, placówkach handlowych; 
d) 2 dm3 na 1 miejsce konsumpcyjne na tydzień w lokalach gastronomicznych; 
e) 1 dm3 na tydzień na 1 nieruchomość, w przypadku pozostałych niezamieszkałych 
nieruchomości niewymienionych w lit. a-d, na których powstają odpady. 
3. W przypadku, gdy przewidziane w ust. 1 i 2 rozmieszczenie pojemników nie zapewnia 
zebrania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych, 
właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do ustawienia na nich pojemników lub 
worków określonych w § 10 ust. 2 dla każdego rodzaju odpadów określonego w § 10 ust. 3, 
w ilości zapewniającej ich nie przepełnianie się i zebranie wszystkich odpadów w okresie 
między kolejnymi cyklami wywozowymi.”; 
       3) w § 15 w ust. 2: 
a) w pkt 1 po lit b dodaje się lit.c w brzmieniu:  
,,c) z terenów nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,”, 
b) w pkt 2 w lit a po tiret drugi dodaje się tiret trzeci w brzmieniu: 
,,– z terenów nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,”, 
c) w pkt 2 w lit b po tiret drugi dodaje się tiret trzeci w brzmieniu: 
,,– z terenów nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,”, 
d) w pkt 2 w lit c po tiret drugi dodaje się tiret trzeci w brzmieniu: 
,,- z terenów nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,”, 
e) w pkt 2 w lit d po tiret drugi dodaje się tiret trzeci w brzmieniu: 
,,– z terenów nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,”; 
    4) w § 16 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
       ,,1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy zbierać w pojemnikach lub 
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workach zachowując wymagania określone w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 i 2, § 12 ust.1 i 3 pkt 1 
i § 12 a ust. 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 i § 12 a ust. 2 oraz udostępnić je, w terminach odbioru 
odpadów, przedsiębiorcy odbierającemu odpady;”.   

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

   
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/291/2020 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 26 października 2020 r. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1,2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 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 2020 r. 
poz. 713 i 1378), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
uchwala się zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Inowrocławia. 

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Inowrocławia mają na celu uszczegółowienie zapisów o nieruchomości niezamieszkałe 
w zakresie rozmieszczenia pojemników lub worków do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych oraz 
w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
niezamieszkałych. 

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

  
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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