
UCHWAŁA NR NR XXXIII/237/13
RADY MIASTA RYPINA

z dnia 25 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 

oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2012r. poz. 3912), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie 
uchwala się, co następuje : 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Rypina

Joanna Krukowska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 
679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897, Dz.U. z 2012r. poz. 951, z 2013r. 
poz. 21, poz. 228.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2013 r.

Poz. 1388



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XXXIII/237/13

Rady Miasta Rypina

z dnia 25 marca 2013 r.

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 1. 1. Na terenie Gminy Miasta Rypina prowadzeniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów : 

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; 

2) szkło; 

3) papier i tektura; 

4) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) zużyte opony; 

11) odzież i tekstylia; 

12) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Odpady określone w ust. 1 gromadzone i odbierane są w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie 
z innymi rodzajami odpadów. 

3. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów : tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych 
należy prowadzić w sposób polegający na zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach lub workach. 

4. Odpady nie podlegające selekcji należy gromadzić w pojemnikach o wielkości i liczbie uzależnionej od 
liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie. 

5. Odpady zebrane selektywnie i pozostałe zmieszane odpady należy przekazywać przedsiębiorcy 
w terminach wyznaczonych harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości.

§ 2. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez składowanie uprzątniętego błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń na skraju chodnika w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości można przeprowadzać wyłącznie jeżeli 
ścieki powstające w trakcie mycia pojazdu odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska. 

2. Mycie pojazdów samochodowych nie może się odbywać na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego.

§ 4. Na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi dopuszcza się jedynie czynności naprawcze 
związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.
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Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZADKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 5. 1. Niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, 
zamykanych i szczelnych, czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach 
wykonanych z trwałych materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych - 
niesegregowanych : 

1) pojemniki o pojemności od 60 l, 

2) kosze o pojemności od 30 l.

§ 6. 1. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne. 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać 
oznaczenia określające informację o rodzaju frakcji gromadzonych w nich odpadów komunalnych. 

3. Pojemność oraz liczba pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być 
dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. 

4. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów w więcej niż jednym cyklu odbioru odpadów winny 
być w miarę konieczności myte i dezynfekowane.

§ 7. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1) - 4), zbierane w sposób selektywny należy zbierać jedynie 
do pojemników przeznaczonych do zbierania danej frakcji odpadów, o odpowiedniej wytrzymałości 
mechanicznej i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości. 

2. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 nie mogą mieć pojemności 
mniejszej niż : 

1) 60 l - w systemie indywidualnym; 

2) 1100 l - w systemie zbiorowym.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy ustawić w miejscu 
dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

4. Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 
i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości w przypadku braku możliwości ustawienia 
pojemników na nieruchomości na której odpady są wytwarzane oraz w zabudowie wielorodzinnej.

§ 8. 1. W pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności ruchu pieszego należy ustawiać kosze 
uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne 
technicznie i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 30l. 

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy 
dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się poza pasami dróg publicznych 
kosze o minimalnej pojemności 30 l należy ustawiać przy ciągach pieszych w ilości dostosowanej do 
intensywności i specyfiku ruchu pieszego.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 9. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości: 
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy umieszczać jedynie w pojemnikach 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne; 

2) tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz papier i tekturę, należy zbierać 
w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, a w terminach odbioru 
udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

3) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do 
selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady te można także : 

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) gromadzić w kompostownikach przydomowych;

4) przeterminowane leki należy : 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów 
ich sprzedaży; 

6) zużyte baterie i akumulatory należy : 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności 
publicznej, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać : 

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) do punktów ich sprzedaży, 

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać : 

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady; 

10) odzież i tekstylia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

2. Odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-11 zebrane w sposób selektywny, można 
indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1, 
pkt 1 - 4 i 12 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego : 

1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali 
włącznie : 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co dwa tygodnie, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone : 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co tydzień,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe : 

- w okresie od 1 maja do 30 września co dwa tygodnie, 
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- w okresie od 1 października do 30 kwietnia co trzy tygodnie;

d) szkło - co sześć tygodni, 

e) papier i tektura - co cztery tygodnie;

2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali : 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone : 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co tydzień,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe : 

- w okresie od 1 maja do 30 września - dwa razy w tygodniu, 

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co tydzień;

d) szkło - co cztery tygodnie, 

e) papier i tektura - co dwa tygodnie;

3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców : 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone : 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co tydzień,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe : 

- w okresie od 1 maja do 30 września - co tydzień, 

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie,

d) szkło - co sześć tygodni, 

e) papier i tektura - co dwa tygodnie.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1, 
pkt 5 - 11 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego : 

1) przeterminowane leki - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów oraz w aptekach - w godzinach ich pracy; 

2) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do 
roku z terenów nieruchomości; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów - w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów - w godzinach jego pracy; 

6) chemikalia i zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy; 

7) odzież i tekstylia - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
- w godzinach jego pracy.

3. Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności chodniki, przystanki 
komunikacyjne, parki usuwane będą co najmniej 2 razy w tygodniu.
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§ 11. 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 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości 
powstawania odpadów komunalnych poprzez : 

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, które z pewnością trafią na składowisko czyli nienadających się do recyklingu, 
kompostowania (jednorazowe: pieluchy, maszynki do golenia, papierowe i plastikowe talerze i sztućce); 

5. unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych; 

6. praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach posesji.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności 
takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usuwania 
wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 

3. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą 
przebywać wyłącznie pod opieką osoby, która ma możliwość zapewnienia dozoru nad zachowaniem się 
zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad : 

1) psy należy wyprowadzać na smyczy; 

2) psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu; 

3) psy pozostawione na uwięzi nie stanowią zagrożenia dla otoczenia.

4. Nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie, powinna być : 

1) zabezpieczona w sposób zapobiegający możliwości wydostania się psa poza jej granice. 

2) wyposażona w umieszczoną w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę 
ostrzegawczą z napisem informującym o obecności zwierzęcia na terenie posesji.

Rozdział 6.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH 

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZY ICH UTRZYMYWANIA NA 
OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

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

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w ust. 1 powinno być usytuowane 
i prowadzone w taki sposób aby nie pogarszało warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia. 

3. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od zabudowy 
mieszkaniowej.

Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

§ 15. 1. Wyznacza się cztery zabudowane obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji : 
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1) obszar 1 - ograniczony od południa ul. Mławską, od zachodu ul. Piłsudskiego, a od północy i wschodu 
granicami miasta; 

2) obszar 2 - ograniczony północy ul. Mławską, od południowego zachodu ul. Warszawską a od wschodu 
granicami miasta; 

3) obszar 3 - ograniczony od wschodu ul. Warszawską, od północy ul. Rynek, od północnego zachodu ul. 
Lipnowską a od południa granicami miasta; 

4) obszar 4 - ograniczony od wschodu ul. Piłsudskiego od południa ul. Rynek, a od północy i zachodu 
granicami miasta.

2. Deratyzację w wyznaczonych obszarach należy przeprowadzać w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 
30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października.
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