
UCHWAŁA NR VI/37/11 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 5 kwietnia 2011 roku 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i 
Miasta Izbica Kujawska. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. 
U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy i Miasta Izbica Kujawska po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/135/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 
lipca 2006 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2006 r. Nr 125 poz. 
1846): 
 
 
1) § 5 otrzymuje brzmienie; 
 
„§ 5. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów  
            komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości: 
 
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów z nieruchomości,  

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w 
taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do 
przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do 
ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w 
przepisach odrębnych; określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące 
wskaźniki wytwarzania ścieków: 
a) mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc, 
b) pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobę, 
c) bary, restauracje – 3 m³/miejsce/miesiąc, 
d) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc, 
e) sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
f) pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
g) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
h) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
i) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
j) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
k) zakłady produkcyjne: 
    - bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
    - z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc; 

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 
    a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;  
    b) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 110 l, 1100 l; 
    c) worki; 
    d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,  
        metali, papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności 1100 l; 



     e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 
4) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w  
    pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:  

a) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do pojemnika odpady o masie około 171 kg i objętości  
    około 1,14 m³, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 44 l pojemności   

                         pojemnika na odpady;  
                     b) mieszkaniec miasta rocznie zbiera do pojemnika odpady o masie około 408 kg i objętości  
                    około 3,4 m³, przy tygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 65 l pojemności pojemnika 
                          na odpady;  
                      c) jedno- i dwuosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposażyć                       
                          nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 60 l; 
                     d) trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest  
                         wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 110 l każdy; 
                     e) sześcio- siedmio- i ośmioosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest  
                          wyposażyć nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności 110 l każdy                                                                    
                      f) rodzina mieszkająca na wsi, licząca od dziewięciu do jedenastu osób, zobowiązana                   
                         jest wyposażyć nieruchomość w cztery pojemniki o pojemności 110 l każdy; 
                     g) jedno- lub dwuosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć  
                         nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 60 l; 
               h) trzy- lub czteroosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć  
                         nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 110 l każdy; 
                i) pięcioosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość    
                         w trzy pojemniki o pojemności 110 l każdy; 
                      j) sześcio- lub siedmioosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest  
                         wyposażyć nieruchomość w cztery pojemniki o pojemności 110 l każdy;  
                      k) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki o pojemności  
                    zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w punktach a i b; 
                 l) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność  
                    pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy  
                    zapisane w punktach a i b; 
                 ł) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,  
                    zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność  
                    pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy  
                    dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach wsi i tygodniowego  
                     cyklu na obszarach miast: 
                     - dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika, 
                     - dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika, 
                      - dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej   
                        jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal, 
                     - dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co  
                        najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt , 
                      - dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to  
                        także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 
                      - dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 l; 
                      - dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do  
                        pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10  
                        pracowników;  
                       - dla domów opieki, hoteli, itp. – 20 l na jedno łóżko; 
                       - dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do  
                         31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem; 
                  m) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości  
                        wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego  
                        pojemnika 110 l na odpady;       
                  n) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych                                      
                       pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone     
                       worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym  właściciel      
                       nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych; 



5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób: 
    a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: 

− na wsi – po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, 
właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy 
właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany 
jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu, pojemnik koloru brązowego i 
tam składać;  

− w mieście Izbica Kujawska – w zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
wyposażyć ją w odrębny, przeznaczony do tego celu, pojemnik koloru brązowego i tam składać;  

− w zabudowie wielorodzinnej najemca/właściciel lokalu, który podpisał z podmiotem uprawnionym 
indywidualną umowę przekazuje je w worku/wiaderku koloru brązowego do lokalnego/mobilnego 
punktu odbioru selektywnego lub, jeśli takiej umowy nie podpisał, jak w zabudowie jednorodzinnej, 
składa do odrębnego pojemnika koloru brązowego, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył; 

   b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz      
       odpady niebezpieczne: 

  - na wsi składane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady   
    niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie z  
    harmonogramem; 

        odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach       
        transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem; 

 - w mieście Izbica Kujawska - w zabudowie jednorodzinnej składane są do worków, odrębnych  
   na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot   
   uprawniony i przekazywane jemu zgodnie z harmonogramem; w zabudowie  
   wielorodzinnej składane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na  
   odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na  
   bieżąco do lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego, 

        gdy najemca/właściciel lokalu podpisał odrębną umowę z podmiotem uprawnionym.       
    c) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy 

   wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do   
   tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony;  
   mogą  także być oddane w wyznaczonych harmonogramem terminach do LPOS; 

    d) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot 
   uprawniony i w nim odbierane lub na terenie nieruchomości w sposób nie powodujący   
   uciążliwości.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym   
       Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
 
 
 
         PRZEWODNICZĄCY RADY 
              Marian Lewandowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


