
UCHWAŁA Nr XXII/ 142 / 2012 

RADY MIEJSKIEJ  ŁASIN 

z dnia 27 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie regulaminu utrzymania  

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.)
1
, po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu  

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Uchwala  się „Regulamin utrzymania  czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Łasin” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/63/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 października 2007 

r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 

Łasin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 135, poz. 2066 oraz z 2012r. poz. 92). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

                                                                                                  Piotr Żuchowski 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220,      Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441     i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 

r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 

poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXII/142/2012 

Rady Miejskiej Łasin  

z dnia27 grudnia 2012 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I 

GMINY ŁASIN 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

      § 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej Regulaminem, określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin. 

 

      § 2. Występujące w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) odpady wielkogabarytowe – odpady charakteryzujące się tym, że ze względu na 

swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

2) odpady zmieszane – odpady komunalne zawierające odpady, które podlegają 

selektywnej zbiórce. 

 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości 

 

§ 3. 1. Na terenie Miasta i Gminy  Łasin obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów: 

1) papier i makulatura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) opakowania ze szkła; 

6) odzież i tekstylia; 

7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji; ( sanepid odpady zielne) 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) zużyte opony. 

 

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i makulatury, metali, 

tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła oraz odzieży i 

tekstyliów należy prowadzić systemem: 

1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych 

w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach 

foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo 

2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w 

przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku 

nieruchomości.  

 



§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek 

uprzątnięcia  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego: 

1) do godziny 8 rano, jeśli powstały w godzinach nocnych; 

2) w ciągu dwóch godzin od momentu powstania opadów, jeśli powstały w godzinach od 

8 do 22. 

 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega  na usunięciu ich w 

miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiające ich zabranie 

przez zarządcę drogi, 

 

3. Do czasu uprzątnięcia warstwy lodowej w terminie określonym w ust. 1 lub w 

przypadku braku możliwości usunięcia lodu dopuszcza się posypywanie piaskiem lub innym 

stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

 

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do 

kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

3) iż mycie dotyczy tylko nadwozia samochodu. 

 

§ 6. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może 

odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w 

urządzeniach do tego celu przeznaczonych; 

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli 

sąsiednich nieruchomości. 

 

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  

 

§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w sprawnych technicznie, zamykanych, 

szczelnych, czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach 

wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy 

specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 6. 

 

2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być 

dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości 

ich opróżniania. 

3. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych powinna wynosić od 60 l do 1100 l, przy czym: 

1) stosowanie pojemników o  pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej 

dopuszcza się dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw domowych; 



2) stosowanie pojemników kontenerowych o pojemności  1100 l  dopuszcza się 

wyłącznie w przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników oraz 

ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości nie 

pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.  

 

4. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów w systemie 

indywidualnym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 60 l. 

 

5. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów w systemie 

zbiorowym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 1100 l. 

 

6. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach 

wielorodzinnych, w których liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery, 

dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 l – 120 l z folii LDPE do selektywnej 

zbiórki odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań 

wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, udostępnianych przez uprawnionego 

przedsiębiorcę. 

 

7. Dla  potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania 

kolorystyczne pojemników przeznaczonych do zbierania: 

1) papieru i tektury - kolor niebieski; 

2) tworzyw sztucznych  -kolor żółty; 

3) szkła -kolor zielony; 

4) metali - kolor brązowy; 

5) odpadów komunalnych niesegregowanych- kolor czarny. 

 

8. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu 

gromadzonego w pojemniku. 

 

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w 

atestowane  pojemniki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.  

 

§ 8. Określa się minimalne tygodniowe wielkości wytwarzanych odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych): 

 

1) 30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych; 

2) 5   l – na każdego pracownika, ucznia, dziecko, przebywającego na terenie szkoły 

wszelkiego typu, przedszkola; 

3) 5 l- na jedno łóżko lub miejsce  w szpitalu, dziennym domu opieki, hotelu, motelu; 

4) 5 l- na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych; 

5) 5 l- na jedno miejsce w ośrodkach wypoczynkowych w okresie od 1 maja do 31 

sierpnia i 1 l poza tym okresem; 

6) 5 l -na pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, 

magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, 

gabinetach lekarskich, lecznicach weterynaryjnych, aptekach, obiektach 

użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2; 

7) 5 l-na pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza 

budynkami typu kiosk, kwiaciarnie itp.; 



8) 10 l – na jedną działkę w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 

października  każdego roku i 1 l poza tym okresem; 

9) 1 l – na kwaterę, grób, a w dniach 20 października do 5 listopada dodatkowo na 

każdym cmentarzu pojemnik 1100 l. 

 

§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie 

nieruchomości, z której zbierane się odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego 

właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem ust. 2, w odpowiednio 

przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika, jak i dla  

uprawnionego przedsiębiorcy, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób 

trzecich. 

  

2. Właściciele nieruchomości wskazanych w § 8 pkt. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu zobowiązani 

są dostosować pojemność pojemników na odpady tak, aby zapewniona była możliwość 

gromadzenia w nich również odpadów komunalnych wytwarzanych przez klientów tych 

nieruchomości. 

 

3. Nieruchomości, o których mowa w § 8 pkt. 1-6 winny  być wyposażone w co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 60 l. 

 

4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ustawienie pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1-4 Regulaminu dla więcej niż jednej 

nieruchomości. Właściciele nieruchomości w tym przypadku składają stosowne oświadczenie 

w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. 

 

5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak: 

cmentarze, ogrody działkowe i targowiska należy ustawiać w szczególności przy każdym 

wyjściu z tych nieruchomości. 

 

6. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany zapewnić mycie, odkażenie i dezynfekcję pojemników. Pojemniki  powinny być 

utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co 

najmniej  3 razy w roku, w tym 2 razy w okresie letnim. 

 

7. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w 

należytym stanie technicznym zabrania się w szczególności: 

1) gromadzenia w nich śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych 

odpadów budowlanych; 

2) spalania w nich jakichkolwiek odpadów. 

 

8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia 

odpadów komunalnych w miejscu spełniającym wymagania określone w § 22 i § 23 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zm). 

 

§ 10. 1. W pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności ruchu pieszego 

należy umieszczać kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji 



uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie i estetyczne, których minimalna 

pojemność wynosi 30 l. 

 

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów 

pieszych, należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

 

3. Kosze uliczne  powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w 

szczególności poprzez ich mycie i dezynfekcję co najmniej  3 razy w roku, w tym 2 razy w 

okresie letnim oraz w przypadku znacznego zabrudzenia kosza. 

 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;  

2) segregowane odpady komunalne – tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, 

papier i makulatura, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia 

– nie rzadziej niż dwa  razy w miesiącu;  

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, 

nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

5) przeterminowane leki i chemikalia – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

6) zużyte baterie i akumulatory – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

8) zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

9) odpady zielone – nie rzadziej niż sześć razy w roku; 

10) odpady  ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż cztery razy w roku; 

11) odpady z koszy ulicznych -nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.   

 

     § 12. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów 

nieruchomości musi następować w sposób systematyczny, w terminach zapewniających  

właściwy stan sanitarno-porządkowy  nieruchomości. 

 

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości:  

1) odpady komunalne zmieszane należy zbierać w pojemnikach  przeznaczonych  do 

odpadów zmieszanych, spełniających wymagania Regulaminu, a w terminach 

odbioru odpadów udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady; 

2) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji 

należy zbierać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru i 

makulatury, spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane 

przez uprawnionego przedsiębiorcę lub przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia 

należy zbierać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania metali, 

tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów, 

spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez 

uprawnionego przedsiębiorcę lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 



4) opakowania ze szkła należy zbierać w pojemnikach lub workach do selektywnego 

zbierania opakowań ze szkła, spełniających wymagania Regulaminu, z których 

zostaną odebrane przez uprawnionego przedsiębiorcę lub przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach do zbierania 

przeterminowanych leków w aptekach; 

6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte 

baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom 

zbierającym  na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych 

dniach i w wyznaczonych miejscach, z których zostaną odebrane przez 

uprawnionego przedsiębiorcę  wg ustalonego harmonogramu; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do 

zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez uprawnionego 

przedsiębiorcę, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z 

tym podmiotem; 

11) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych dniach i w wyznaczonych 

miejscach, z których zostaną odebrane przez uprawnionego przedsiębiorcę wg 

ustalonego harmonogramu; 

12) odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub zagospodarować w sposób określony w § 14 ust. 1; 

13) wielkogabarytowe odpady należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych dniach i w 

wyznaczonych miejscach, z których zostaną odebrane przez uprawnionego 

przedsiębiorcę wg ustalonego harmonogramu. 

   

§ 13. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w 

zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości 

wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, w 

sposób zapewniający ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwianie wydostania się 

nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie 

rzadziej niż raz na kwartał, a osad co najmniej raz w roku. 

 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości mogą zagospodarowywać odpady zielone we 

własnym zakresie, a w szczególności w kompostowniach przydomowych  lub biogazowniach 

rolniczych na terenach z zabudową jednorodzinną. 

 



2. Zagospodarowywanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w 

ust. 1 winno odbywać się w sposób niepowodujący uciążliwości na terenie nieruchomości, na 

której jest prowadzone oraz na terenie nieruchomości sąsiednich. 

 

3. Właściciele nieruchomości, na których odpady zielone oraz odpady ulegające 

biodegradacji są zagospodarowywane w sposób określony w ust. 1 obowiązani są złożyć do 

Burmistrza Miasta Łasin oświadczenie o fakcie prowadzenia kompostowni przydomowych 

lub biogazowni rolniczych. 

  

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 właściciel nieruchomości obowiązany jest 

złożyć w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym odpady zielone oraz 

odpady ulegające biodegradacji były zagospodarowywane w sposób określony w ust 1. 

 

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 15. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości musi być 

prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. 

 

2. Odpady komunalne magazynowane na terenie nieruchomości powinny być 

gromadzone w sposób selektywny. 

 

 

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  

 

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki 

sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, 

a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia. 

 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny 

dozór nad tymi zwierzętami. 

 

3. Osoby utrzymujące również inne zwierzęta domowe niż psy i koty, w tym w 

szczególności ptaki, gady, płazy i owady oraz pajęczaki są zobowiązane do zapobiegania ich 

wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

 

§ 17. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do 

wspólnego użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny 

zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez  

zwierzę i wrzucenia ich do wyznaczonych pojemników. 

 

2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w 

szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do 

sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących 

zasad: 

1) psa należy prowadzić na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się 

agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu. 



  

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone, gdy pies jest oznakowany w sposób 

umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna, a osoba, z którą przebywa ma 

możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa 

na komendę opiekuna w każdej sytuacji. 

 

4. Ze względu na ochronę przez zagrożeniem dla ludzi lub przez zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku zakazuje się: 

1) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe do obiektów użyteczności publicznej, z 

wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, 

wystawy, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z 

pomocy psów przewodników; 

2) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe na teren placów gier i zabaw, 

piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych; 

3) pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie  uwiązany; 

4) zwalniać psy ze smyczy w miejscach, w których przebywa duża liczba ludzi. 

   

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest 

zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza 

jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczkę 

ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści. 

 

Rozdział 7 

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 18.  Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania wszelkich zwierząt 

gospodarskich na niżej wymienionych obszarach miasta niezwiązanych z produkcją rolną: 

1) stare miasto z przyległą zwartą zabudową; 

2) osiedla mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną; 

. 

 
§ 19. Dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich na terenach innych niż wymienione w 

§ 18, pod warunkiem: 

1) usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości; 

2) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed możliwością zanieczyszczania 

odpadami i nieczystościami oraz przed możliwością przenikania odpadów i 

nieczystości do wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) utrzymywania zwierząt w sposób niepowodujący pogorszenia warunków 

zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych dla innych osób zamieszkujących na 

nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, a także uciążliwości, w 

szczególności hałasu, odorów, itp. 

 

Rozdział 8 

Wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania 

 

 § 20. 1. Ustala się, że teren Miasta i Gminy Łasin jest obszarem podlegającym 

obowiązkowej deratyzacji. 

 



2.Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy 

jej przeprowadzania: 

1) 2 razy w roku (kwiecień lub październik) - kanalizacja deszczowa i sanitarna, 

węzły   ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, osłony 

śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny spożywcze, obiekty 

oświatowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty służby zdrowia, obiekty 

gastronomiczne, bloki mieszkalne osiedli mieszkaniowych; 

2) 2 razy w roku - w miesiącu kwietniu i październiku – byłe składowisko odpadów  

komunalnych w Szczepankach i byłe składowisko odpadów przy ulicy 

Podmurnej w Łasinie. 

 

3.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielenia informacji i okazania 

stosownych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie deratyzacji uprawnionym 

organom samorządowym. 

 

4. W razie konieczności wynikającej z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, 

zdrowotnych lub innych Burmistrz Miasta Łasin może zarządzić obowiązek przeprowadzenia 

dodatkowej deratyzacji w terminie innym niż określony w ust. 2. 

 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

 § 21. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej zobowiązane są dostosować się do wymagań określonych w § 19 i § 20 Regulaminu 

w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

Załącznik                                                                                         

do Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku  

                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                          

 

                                                                                                         .............................................. 
                                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

..................................................................................... 

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 

 

.................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Łasin 

 ul. Radzyńska 2 

 86-320 Łasin 
 

 

 

OŚWIADCZENIE* 

 

     Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w ……………………..  przy 

ul..................................................... nr ............ odpady ulegające biodegradacji 

zagospodarowywane są w kompostowni przydomowej/biogazowni rolniczej** - zgodnie z 

§14 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin. 

     W/w nieruchomość zamieszkuje (użytkuje) ................ osób. 

     W .................. roku, tj. w okresie od ........-........-........ do ........-........-........ 

zagospodarowano w kompostowni przydomowej/biogazowni rolniczej** około .............. 

litrów odpadów ulegających biodegradacji. 

 

 

  

                                                                                              ......................................................... 
                                                                                                               (czytelny podpis) 

 

*Oświadczenie prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie, ul. 

Radzyńska 2, pokój ... w terminie do .................... za rok poprzedni. 

Brak złożenia oświadczenia w powyższym terminie świadczy o tym, że na terenie nieruchomości nie 

zagospodarowuje się odpadów ulegających biodegradacji w kompostowniach przydomowych lub 

biogazowniach rolniczych. 

 

**niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) rada gminy, po zasięgnięciu opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. 

 Przygotowany projekt regulaminu określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy, w zakresie, który wynika z art. 4 ust. 2 w/w ustawy, tj.: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

położonych w granicach Gminy Miasto Łasin; 

2) rodzaju minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego; 

4) wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2012; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

      Projekt regulaminu szczegółowo opisuje sposób postępowania z odpadami 

komunalnymi zarówno na nieruchomościach, które od dnia 1 lipca 2013 roku zostaną 

objęte zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, jak i na nieruchomościach, które systemem tym nie zostaną objęte. 

 Nałożony w projekcie zakres i sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 

papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, 

odzieży i tekstyliów, opakowań ze szkła, odpadów ulegających biodegradacji, w tym 

opakowań ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, przeterminowanych leków 

i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych oraz zużytych opon został określony tak, aby przy możliwie 

najmniejszych kosztach stworzyć warunki do prowadzenia jej w sposób efektywny, 

zgodny z wymaganiami przepisów prawa oraz wygodny dla mieszkańców. 

           Projekt regulaminu dostosowany został do zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz Planu gospodarki odpadami 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

     Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.     


