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ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Drodzy Mieszkaƒcy Gminy Aleksandrów Kujawski.
Od 1 stycznia 2012 roku wesz∏a w ˝ycie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu

czystoÊci i porzàdku w gminach. Przepisy tej ustawy na∏o˝y∏y na samorzàdy
obowiàzek przej´cia odpowiedzialnoÊci za w∏aÊciwe gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 roku zacznà obowiàzywaç nowe zasady odbioru odpa-
dów na terenie Naszej Gminy. Za w∏aÊciwy odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych odpowiedzialna b´dzie gmina. Ma to spowodowaç
zwi´kszenie iloÊci odbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu
gminy oraz likwidacji „dzikich wysypisk”.

W ramach przyj´tych rozwiàzaƒ mieszkaƒcy majà do wyboru dwie stawki
za wywóz odpadów ustalone w drodze uchwa∏y. Op∏ata za posegregowane
odpady b´dzie ni˝sza ni˝ za odpady zmieszane. W zamian za op∏at´ gmina
wybierze w drodze przetargu przedsi´biorc´, który opró˝ni pojemnik na odpady,
a jego zawartoÊç wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu. Op∏ata
mog∏a byç naliczana od ka˝dego m³ zu˝ytej wody, od m² powierzchni lokalu
mieszkalnego, od mieszkaƒca lub gospodarstwa domowego. Na terenie
Gminy Aleksandrów Kujawski op∏ata b´dzie naliczana na podstawie uchwa∏y
Nr XX/194/12  Rady Gminy Aleksandrów Kujawski od mieszkaƒca.

Zach´cam i wierz´, i˝ wspólnie doprowadzimy do tego, aby Nasza Gmina
by∏a czystsza i bardziej przyjazna ekologicznie.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski odpady komunalne zbiera si´
selektywnie, w systemie trzyrodzajowym. Nale˝y przez to rozumieç segrega-
cj´ odpadów komunalnych w trzech rodzajach pojemników, bezpoÊrednio
w miejscu ich powstawania w gospodarstwach domowych, na tzw. suche,
mokre i popió∏, za wyjàtkiem przeterminowanych leków i chemikaliów,
zu˝ytych baterii i akumulatorów, zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budo-
wlanych i rozbiórkowych oraz zu˝ytych opon (szczegó∏y w regulaminie na
kolejnych stronach poradnika).

Odpowiednie pojemniki (worki lub kosze) zostanà dostarczone wszystkim
w∏aÊcicielom nieruchomoÊci przez przedsi´biorc´ wy∏onionego w drodze
przetargu.

SEGREGUJESZ? P∏acisz mniej!!!



MOKRE
WRZUCAJ tylko odpady ulegajàce
biodegradacji, m.in.:
• odpady kuchenne,
• resztki i obierki owoców i warzyw,
• fusy z kawy i herbaty,
• skorupki jajek,
• odpady tytoniowe (np. niedopa∏ki

papierosów, popió∏ papierosowy),
• roÊliny i ziemia kwiatowa,
• zu˝yte r´czniki papierowe,
• zu˝yte chusteczki higieniczne,
• pieluchy jednorazowe i inne Êrodki

higieny osobistej,
• mokry papier i karton,
• woreczki i torebki papierowe,
• zu˝yte jednorazowe worki do odku-

rzaczy,
• pozosta∏oÊci po domowej „hodowli”

zwierzàt,
• trociny,
• skoszona trawa, liÊcie, poci´te 

ga∏´zie.

UWAGA!
Mo˝esz kompostowaç odpady zielone
w przydomowym kompostowniku.

MOKRE SUCHE
WRZUCAJ:
surowce wtórne takie jak:
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne (w tym wykonane

z tworzyw sztucznych opakowania
po napojach - tzw. PET, opakowania
po kosmetykach, opakowania
po chemii gospodarczej),

• odpady wielomateria∏owe (np. kar-
toniki po sokach, kartony po mleku),

• metal,
• butelki i s∏oiki po napojach i ˝yw-

noÊci,
• szklane opakowania po kosmety-

kach.
oraz inne odpady typu:
• szk∏o ozdobne (np. kryszta∏y),
• fajans,
• guma, skóra,
• drewno (fragmenty mieszczàce si´

w pojemniku).
UWAGA!
Opró˝nij z zawartoÊci, odkr´ç, jeÊli
mo˝na zgnieç. Nie t∏ucz szk∏a.

SUCHE

POPIÓ¸
WRZUCAJ:
• popio∏y paleniskowe z kot∏ów
Gdy na nieruchomoÊci powstaje po-
pió∏ nale˝y go gromadziç w osobnym
pojemniku.

POPIÓ¸
W przypadku, gdy w∏aÊciciel

nieruchomoÊci umieÊci w jednym
pojemniku odpady suche ∏àcznie
z odpadami mokrymi, traktuje si´
je jako odpady zmieszane. Odpady
zmieszane nie sà odpadami selek-
tywnie zbieranymi, w zwiàzku z tym
op∏ata b´dzie wy˝sza.

Komunalne odpady zebrane w sposób selektywny lub odpady zmieszane
b´dà odbierane nie rzadziej ni˝ co dwa tygodnie.

JAK SEGREGOWAå ODPADY POWINIEN MIESZKANIEC



PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

W PSZOK mo˝na bezp∏atnie zostawiç
selektywnie zebrane odpady komu-
nalne, a w szczególnoÊci:
• odpady niebezpieczne, w tym

przeterminowane leki i chemikalia
(np. farby i lakiery), zu˝yte baterie,
akumulatory, Êwietlówki i opony,

• odpady wielkogabarytowe, w tym
meble, dywany, wanny,

• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektro-
niczny (RTV i AGD),

• odpady problemowe, w tym np. 
zniszczone i niepotrzebne para-
sole,  odzie˝, kapelusze, paski, 
sprz´t  sportowy,

• odpady budowlane i rozbiórkowe.

Ponadto mo˝esz oddawaç:
• popió∏
• papier i karton na makulatur´,
• tworzywa sztuczne,
• metal,
• opakowania wielomateria∏owe,
• szk∏o,
• odpady biodegradowalne, w tym

odpady zielone i opakowania 
ulegajàce biodegradacji.

UWAGA!
PSZOK nie przyjmuje odpadów
zmieszanych.

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szczegó∏y w regulaminie na kolejnych stronach poradnika.

W ramach nowego systemu gospodarki odpadami Gmina Aleksandrów
Kujawski utworzy specjalne miejsce do gromadzenia wszystkich odpadów
komunalnych, tzw. PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych



Rozdzia∏ 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystoÊci i porzàdku na

terenie nieruchomoÊci
§ 1. 1. Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski odpady ko-

munalne zbiera si´ selektywnie, w systemie trzyrodzajowym.
Nale˝y przez to rozumieç segregacj´ odpadów komunalnych
w trzech rodzajach pojemników, bezpoÊrednio w miejscu ich
powstawania w gospodarstwach domowych, na tzw. suche,
mokre i popió∏, za wyjàtkiem przeterminowanych leków i che-
mikaliów, zu˝ytych baterii i akumulatorów, zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wiel-
kogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
zu˝ytych opon:

1) Odpady suche: w ich sk∏ad wchodzà powstajàce w go-
spodarstwie domowym odpady komunalne, takie jak papier,
metale, tworzywa sztuczne, szk∏o i opakowania wielomateria∏owe.
W przypadku odpadów suchych, do pojemników przeznaczonych
na te odpady mo˝na wrzucaç:

a) papier, w tym: gazety i czasopisma, kolorowe magazyny,
ksià˝ki, zeszyty, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe
typu karton i tektura, prospekty, katalogi, ulotki,

b) metale, w tym: puszki po napojach oraz inne opakowania
z metali kolorowych,

c) tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych
opakowania po napojach, puste butelki typu PET, opakowania
plastikowe po kosmetykach, tubki po paÊcie, opakowania pla-
stikowe po chemii gospodarczej, artyku∏y gospodarstwa domo-
wego z tworzyw sztucznych, pojemniki i naczynia z tworzyw
sztucznych, oczyszczone z resztek ˝ywnoÊci opakowania pla-
stikowe, woreczki i reklamówki foliowe,

d) szk∏o, w tym: szklane butelki po napojach, s∏oiki po ˝yw-
noÊci, szklanki, szklane opakowania po kosmetykach, szk∏o
ozdobne,

e) opakowania wielomateria∏owe, czyli opakowania wykonane
co najmniej z dwóch ró˝nych materia∏ów, których nie mo˝na
rozdzieliç r´cznie lub przy zastosowaniu prostych metod me-
chanicznych, w tym:kartony po sokach, mleku itp. produktach,

f) inne odpady suche typu: pieluchy, wata, niedopa∏ki papie-
rosów, guma (nie opony), skóra, drewniane opakowania miesz-
czàce si´ w pojemniku, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
Êcierki), resztki odzie˝y,tekstylia, zu˝yte jednorazowe worki
do odkurzaczy,

g) inne, które majà podobne w∏aÊciwoÊci do wymienionych
w lit. a-f oraz nie ulegajà biodegradacji;

2) Odpady mokre: w ich sk∏ad wchodzà powstajàce w gospo-
darstwie domowym odpady komunalne ulegajàce biodegra-
dacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajàce biodegradacji.
W przypadku odpadów mokrych, do pojemników i worków
przeznaczonych na te odpady mo˝na wrzucaç:

a) ulegajàce biodegradacji odpady kuchenne, w tym: resztki
i obierki warzyw i owoców, resztki po posi∏kach, resztki mi´sa
i ryb, koÊci, filtry po kawie, fusy po kawie i herbacie, skorupki
po jajkach i orzechach,

b) odpady zielone, za wyjàtkiem odpadów zielonych pocho-
dzàcych z piel´gnacji parków, zieleƒców,ogrodów przy firmach,
szpitalach, szko∏ach, itp., promenad, bulwarów, stadionów,
placów do uprawiania sportów, placów rekreacyjnych, ogrodów
botanicznych, ogródków jordanowskich, cmentarzy, pasów
zieleni przy ulicach oraz innych otwartych terenów publicznych,

c) inne odpady mokre ulegajàce biodegradacji, w tym: zu˝yte
r´czniki papierowe, zu˝yte chusteczki higieniczne, mokry i za-
brudzony papier oraz mokry i zabrudzony karton bez dodatków
innych materia∏ów, np. folii, trociny,

d) inne odpady nadajàce si´ do kompostowania, czyli bio-
degradowalne.

2. Gmina Aleksandrów Kujawski zbiera selektywnie nast´pu-
jàce rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szk∏o;
5) opakowania wielomateria∏owe;
6) odpady komunalne ulegajàce biodegradacji, w tym odpady

opakowaniowe ulegajàce biodegradacji;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zu˝yte baterie i akumulatory;
9) zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zu˝yte opony;
13) odpady zielone;
14) popió∏.
3. Przeterminowane leki i chemikalia, zu˝yte baterie i akumu-

latory, zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
zu˝yte opony, odpady zielone i popió∏ w∏aÊciciel nieruchomoÊci
zobowiàzany jest zbieraç selektywnie w sposób, o którym mowa
w rozdziale 4.

4. W przypadku, gdy w∏aÊciciel nieruchomoÊci umieÊci
w jednym pojemniku odpady suche ∏àcznie z odpadami mokrymi,
wówczas przedsi´biorca odbierajàcy odpady przyjmuje je, jako
odpady zmieszane. Odpady zmieszane nie sà odpadami se-
lektywnie zebranymi.

5. Papier, metale, tworzywa sztuczne, szk∏o, opakowania
wielomateria∏owe, odpady komunalne ulegajàce biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegajàce biodegradacji, odpady
zielone pochodzàce z piel´gnacji terenów zieleni, skwerów, tar-
gowisk itp., z wyjàtkiem odpadów pochodzàcych z czyszczenia
ulic i placów, odpady budowlane i rozbiórkowe nale˝y zbieraç
w pojemnikach, o których mowa w rozdziale 2.

§ 2. W∏aÊciciele nieruchomoÊci po∏o˝onych na terenie Gminy
Aleksandrów Kujawski zapewniajà utrzymanie czystoÊci i po-
rzàdku wykonujàc obowiàzki wynikajàce z ustawy poprzez:

1) gromadzenie na skraju chodnika, od strony jezdni, b∏ota,
Êniegu i lodu uprzàtni´tego z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝
nieruchomoÊci, z zachowaniem mo˝liwoÊci odp∏ywu wody
do kanalizacji, w sposób niezagra˝ajàcy istniejàcej zieleni.

§ 3. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami mo˝e
odbywaç si´ na terenie nieruchomoÊci, pod warunkiem, ˝e po-
wstajàce Êcieki odprowadzane sà do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzone w sposób umo˝liwiajàcy ich usuni´cie, zgodnie
z przepisami o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.
Âcieki te nie mogà byç odprowadzane do zbiorników wodnych
lub do gruntu.

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami
samochodowymi mogà byç przeprowadzane w obr´bie nieru-
chomoÊci, je˝eli nie spowodujà zanieczyszczenia wód i gleby
oraz nie b´dà ucià˝liwe dla sàsiadów.

Rozdzia∏ 2.
Rodzaj i minimalne pojemnoÊci pojemników przeznaczonych

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoÊci
oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzàdkowym i technicznym

§ 4. 1. Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski ustala si´
nast´pujàce rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania

Regulamin utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski



odpadów komunalnych na terenie nieruchomoÊci oraz na dro-
gach publicznych:

1) pojemniki o minimalnej pojemnoÊci 60 litrów;
2) kontenery o minimalnej pojemnoÊci 1000 litrów;
3) worki wykonane z tworzywa sztucznego o minimalnej

pojemnoÊci 90 litrów;
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

o minimalnej pojemnoÊci 1000 litrów;
5) kosze uliczne o minimalnej pojemnoÊci 20 litrów;
6) worki na zimny popió∏ wykonane z tworzywa sztucznego

o minimalnej pojemnoÊci 90 litrów.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny spe∏niaç

wymagania polskich norm, przede wszystkim posiadaç deklaracj´
zgodnoÊci z tymi normami wystawionà przez producenta.

3. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà:
1) wyposa˝enie nieruchomoÊci w pojemniki do zbierania

odpadów komunalnych;
2) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunal-

nych w miejscach, które nie stanowià utrudnienia dla sàsiadów,
mieszkaƒców, u˝ytkowników dróg, itp. oraz sà dost´pne dla
korzystajàcych z tych urzàdzeƒ i dla przedsi´biorcy uprawnionego
do odbierania odpadów komunalnych;

3) utrzymanie we w∏aÊciwym stanie sanitarnym, porzàdkowym
i technicznym pojemników.

4. W uzgodnionym terminie w∏aÊciciel nieruchomoÊci za-
pewnia przedsi´biorcy odbierajàcemu odpady swobodny dost´p
do pojemników.

5. Do zbierania grupy odpadów suchych stosuje si´ pojemniki
o minimalnej pojemnoÊci 60 litrów.

6. Do zbierania grupy odpadów mokrych stosuje si´ pojemniki
o minimalnej pojemnoÊci 60 litrów.

7. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje
si´ pojemniki o minimalnej pojemnoÊci 60 litrów.

8. Do zbierania komunalnych odpadów budowlanych i roz-
biórkowych stosuje si´ pojemniki o minimalnej pojemnoÊci
1000 litrów.

9. Na terenach przeznaczonych do u˝ytku publicznego,
a w szczególnoÊci: chodnikach, parkach, placach i przystankach
odpady komunalne powinny byç zbierane w koszach ulicznych
o pojemnoÊci minimalnej 30 litrów.

10. Ustawianie i opró˝nianie koszy ulicznych przy g∏ównych
ciàgach pieszych organizujà:

1) na osiedlach mieszkaniowych zarzàdcy tych osiedli;
2) na przystankach - zarzàdcy tych terenów;
3) w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej - zarzàdcy tych

obiektów;
4) na terenach komunalnych (drogi publiczne, parki, skwery,

cmentarze, parkingi) - zarzàdcy tych terenów.
11. Za stan sanitarny, techniczny i porzàdkowy koszy ulicz-

nych odpowiadajà podmioty zobowiàzane do ich ustawienia.
Rozdzia∏ 3.
Inne wymagania wynikajàce z wojewódzkiego planu gospo-

darki odpadami
§ 5. W∏aÊciciele nieruchomoÊci powinni kierowaç si´ zasadami

zmierzajàcymi do ograniczania iloÊci powstawania odpadów
komunalnych poprzez:

1) Êwiadomy wybór produktów pod kàtem iloÊci i zawartoÊci;
2) wielokrotne u˝ywanie produktów i opakowaƒ;
3) stosowanie odÊwie˝ania, renowacji i drobnych napraw

produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnoÊcià trafià na sk∏ado-

wisko, czyli nienadajàcych si´ do recyklingu, kompostowania;
5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;
6) zagospodarowanie odpadów ulegajàcych biodegradacji

poprzez kompostowanie na terenie nieruchomoÊci.
Rozdzia∏ 4.
Cz´stotliwoÊç i sposób pozbywania si´ odpadów komunalnych

i nieczystoÊci ciek∏ych z terenu nieruchomoÊci oraz z terenów
przeznaczonych do u˝ytku publicznego

§ 6. 1. Odpady komunalne powinny byç odbierane w termi-
nach, które zapewnià w∏aÊciwy stan sanitarnoporzàdkowy nie-
ruchomoÊci oraz terenów przeznaczonych do wspólnego u˝ytku.
Cz´stotliwoÊç pozbywania si´ z nieruchomoÊci odpadów komu-
nalnych powinna byç dostosowana do iloÊci powstajàcych na
niej odpadów.

2. W∏aÊciciele nieruchomoÊci pozbywajà si´ odpadów komu-
nalnych poprzez umieszczenie ich w pojemnikach, o których
mowa w niniejszym regulaminie. Nast´pnie odpady te sà odbie-
rane przez uprawnionego przedsi´biorc´ odbierajàcego odpa-
dy komunalne, zgodnie z cz´stotliwoÊciami, o których mowa
w niniejszym rozdziale.

3. Ustala si´ cz´stotliwoÊç i sposób pozbywania si´ niese-
gregowanych i segregowanych odpadów komunalnych, biood-
padów, przeterminowanych leków, chemikaliów, zu˝ytych baterii
i akumulatorów, zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zu˝ytych opon,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz popio∏u:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nale˝y
zbieraç w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udo-
st´pniç przedsi´biorcy odbierajàcemu odpady komunalne;

2) segregowane (mokre i suche) odpady komunalne nale˝y
zbieraç w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udo-
st´pniç przedsi´biorcy odbierajàcemu odpady komunalne lub:

a) przekazywaç do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) mokre mo˝na gromadziç w kompostowniach przydomo-

wych;
3) przeterminowane leki nale˝y:
a) gromadziç w przeznaczonych do tego celu pojemnikach

ustawionych w aptekach,
b) przekazywaç do punktu selektywnego zbierania odpadów;
4) chemikalia oraz zu˝yte opony nale˝y przekazywaç do pun-

ktu selektywnego zbierania odpadów,
5) zu˝yte baterie i akumulatory nale˝y:
a) gromadziç w przeznaczonych do tego celu pojemnikach

ustawionych w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej(np. szko∏a),
b) przekazywaç do punktu selektywnego zbierania odpadów,
6) zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny nale˝y przekazywaç:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) przedsi´biorcy odbierajàcemu odpady komunalne w termi-

nach odbioru tych odpadów, minimum raz w roku;
7) meble i odpady wielkogabarytowe nale˝y przekazywaç:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) przedsi´biorcy odbierajàcemu odpady komunalne w termi-

nach odbioru tych odpadów, minimum raz w roku;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) pochodzàce z prowadzenia drobnych prac nie wymagajà-

cych uzyskania pozwolenia na budow´, ani zg∏oszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót, przekazywaç do punktu selektyw-
nego zbierania odpadów,

b) inne ni˝ wymienione w lit. a na dodatkowe zamówienie
ich odbioru u przedsi´biorcy odbierajàcego odpady;

9) tekstylia i odzie˝ nale˝y przekazywaç do punktu selektyw-
nego zbierania odpadów;

10) popió∏ nale˝y:
a) zbieraç w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów

udost´pniç przedsi´biorcy odbierajàcemu odpady komunalne;
b) przekazywaç do punktu selektywnego zbierania odpadów.
§ 7. PojemnoÊç pojemników przeznaczonych do zbierania

zmieszanych odpadów komunalnych powinna byç dostosowa-
na do indywidualnych potrzeb w∏aÊciciela nieruchomoÊci, jed-
nak˝e przy cz´stotliwoÊci wywozu co dwa tygodnie ustala si´,
i˝ minimalne wskaêniki normatywne wynoszà 30 litrów na ka˝-
dego mieszkaƒca nieruchomoÊci, na której zamieszkujà miesz-
kaƒcy.



§ 8. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczonà
przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci op∏at´ za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, wytworzone przez w∏aÊciciela nierucho-
moÊci zamieszka∏ej w zabudowie jednorodzinnej, odbierane sà
nie rzadziej ni˝ co dwa tygodnie.

§ 9. 1. PojemnoÊç pojemników przeznaczonych do zebranych
selektywnie odpadów komunalnych powinna byç dostosowana
do indywidualnych potrzeb w∏aÊciciela, jednak˝e:

1) przy cz´stotliwoÊci wywozu odpadów suchych co dwa
tygodnie minimalne wskaêniki normatywne wynoszà 30 litrów
na ka˝dego mieszkaƒca nieruchomoÊci, na której zamieszkujà
mieszkaƒcy;

2) przy cz´stotliwoÊci wywozu odpadów mokrych co dwa
tygodnie minimalne wskaêniki normatywne wynoszà 20 litrów
na ka˝dego mieszkaƒca nieruchomoÊci, na której zamieszkujà
mieszkaƒcy.

§ 10. Komunalne odpady zebrane w sposób selektywny,
w zamian za uiszczonà przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci op∏at´
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez
w∏aÊciciela nieruchomoÊci w zabudowie jednorodzinnej oraz
w zabudowie wielolokalowej odbierane sà:

1) odpady suche - nie rzadziej ni˝ co dwa tygodnie;
2) odpady mokre - nie rzadziej ni˝ co dwa tygodnie.
§ 11. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zamieszka∏ych pozbywajà

si´ z terenu nieruchomoÊci zmieszanych odpadów komunalnych
poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie
ich przedsi´biorcy wpisanemu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowa-
nej, z którym Gmina Aleksandrów Kujawski podpisa∏a umow´
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. W∏aÊciciele nieru-
chomoÊci nie przekazujà zmieszanych odpadów komunalnych
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz do
ogólnodost´pnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Nie wrzucajà zmieszanych odpadów komunalnych
do pojemników na odpady suche lub do pojemników na odpady
mokre.

§ 12. Ustala si´ minimalnà pojemnoÊç pojemników przezna-
czonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na
drogach publicznych od 20 litrów, z cz´stotliwoÊcià opró˝niania
nie rzadziej ni˝ co dwa tygodnie.

§ 13. W∏aÊciciele nieruchomoÊci, w przypadku braku sieci
kanalizacyjnej, celem zapewnienia utrzymania czystoÊci i porzàd-
ku na terenie nieruchomoÊci, zobowiàzani sà do zawarcia indy-
widualnych umów z przedsi´biorcà w zakresie odbioru nieczys-
toÊci ciek∏ych.

Rozdzia∏ 5.
Obowiàzki osób utrzymujàcych zwierz´ta domowe, majàce

na celu ochron´ przed zagro˝eniem lub ucià˝liwoÊcià dla lu-
dzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego u˝ytku

§ 13. 1. Osoby utrzymujàce lub opiekujàce si´ zwierz´tami
domowymi sà zobowiàzane do:

1) wyeliminowania sytuacji, które:
a) stwarzajà lub stanowià zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia lu-

dzi oraz innych zwierzàt,
b) stanowià ucià˝liwoÊç dla osób trzecich,
c) powodujà zanieczyszczenie terenów i pomieszczeƒ przez-

naczonych do u˝ytku publicznego;
2) zapewnienia w∏aÊciwej opieki nad zwierz´tami w celu

niedopuszczenia do zniszczeƒ i zanieczyszczeƒ na nieruchomoÊ-
ciach oraz na terenach i w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej;

3) natychmiastowego uprzàtni´cia odchodów i nieczystoÊci
pozostawionych przez zwierz´;

4) wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach posesji
bàdê drzwiach domów lub mieszkaƒ, w przypadku utrzymywania
psów agresywnych czy obronnych;

5) wyprowadzania psów na smyczy. Zwolnienie ze smyczy
dopuszcza si´ tylko na terenach niezabudowanych i niezagos-

podarowanych, w przypadku spe∏nienia jednoczeÊnie nast´pujà-
cych wymogów:

a) pies jest w kagaƒcu,
b) w∏aÊciciel sprawuje bezpoÊrednià i pe∏nà kontrol´ nad za-

chowaniem zwierz´cia.
Wymóg ten nie dotyczy psów znajdujàcych si´ na terenach

nieruchomoÊci nieudost´pnionych do wspólnego u˝ytku, takich
jak: ogrodzone tereny posesji prywatnych i zak∏adów pracy.
Ogrodzenie powinno byç szczelne, uniemo˝liwiajàce samowolne
wydostanie si´ zwierz´cia.

2. Szczepienia ochronne psów okreÊlajà odr´bne przepisy.
3. Zasady przewo˝enia zwierzàt Êrodkami komunikacji zbio-

rowej okreÊlajà przewoênicy Êwiadczàcy te us∏ugi.
Rozdzia∏ 6.
Zasady utrzymywania zwierzàt gospodarskich na terenach

wy∏àczonych z produkcji rolniczej
§ 14. 1. Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, poza tere-

nami nieruchomoÊci zabudowanymi wy∏àcznie budynkami wie-
lorodzinnymi dopuszcza si´ hodowl´ zwierzàt gospodarskich.

2. Hodowla zwierzàt powinna byç usytuowana i prowadzona
w taki sposób, aby nie pogarsza∏a warunków zdrowotnych, sa-
nitarnych i porzàdkowych otoczenia, nie powodowa∏a zanieczysz-
czenia gleby, wody oraz innych ucià˝liwoÊci dla ludzi zamieszku-
jàcych sàsiednie nieruchomoÊci, a odleg∏oÊç pomieszczeƒ ze
zwierz´tami, od granicy dzia∏ki sàsiedniej, drogi, bàdê ciàgu
pieszego, nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 7 m;

3. Âcieki z pomieszczeƒ dla zwierzàt gospodarskich, o ile
nie mogà byç odprowadzane do urzàdzeƒ kanalizacyjnych,
winny byç odprowadzone z zachowaniem wymagaƒ okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

4. Wybiegi dla zwierzàt gospodarskich winny byç ogrodzone
siatkà drucianà lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób
uniemo˝liwiajàcy przedostanie si´ zwierzàt poza obr´b wybiegu.

5. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç obiekty
budowlane przeznaczone do hodowli zwierzàt gospodarskich,
okreÊlajà odr´bne przepisy budowlane.

6. W∏aÊciciel lub u˝ytkownik zwierzàt gospodarskich wykorzys-
tywanych do wykonywania us∏ug przewozowych i rekreacyjnych
zobowiàzany jest do natychmiastowego uprzàtni´cia odchodów
i nieczystoÊci pozostawionych przez zwierz´.

7. Zasady wymienione w § 14, poza wymaganiami dotyczà-
cymi czystoÊci i porzàdku, nie dotyczà placówek i zak∏adów
utrzymujàcych zwierz´ta do celów badawczych i naukowych,
a tak˝e zwierzyƒców, schronisk dla zwierzàt, cyrków oraz klu-
bów sportowych.

8. Zasady wymienione w § 14 nie naruszajà uprawnieƒ Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii do wydawania decyzji o likwida-
cji hodowli zwierzàt, w przypadkach przewidzianych przepisa-
mi ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt
oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr
213 poz. 1342 ze zm.)

Rozdzia∏ 7.
Obszar i  terminy przeprowadzenia deratyzacj i
§ 15. 1. Wyznacza si´ zabudowany obszar Gminy Aleksan-

drów Kujawski, jako obszar podlegajàcy obowiàzkowi przepro-
wadzania deratyzacji w terminach od 15 marca do 15 kwietnia
oraz od 15 wrzeÊnia do 15 paêdziernika.

2. Deratyzacj´ przeprowadza si´ w nast´pujàcych obiektach
znajdujàcych si´ na terenie nieruchomoÊci:

1) w´z∏y ciep∏ownicze i przy∏àcza;
2) urzàdzenia kanalizacyjne i kolektory sanitarne;
3) korytarze;
4) pomieszczenia piwniczne;
5) zsypy i komory zsypowe
6) os∏ony Êmietnikowe;
7) pomieszczenia produkcyjne;
8) magazyny.



OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W∏aÊciciele nieruchomoÊci zobowiàzani sà do wnoszenia op∏at za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do 10 dnia
ka˝dego miesiàca, nast´pujàcego po miesiàcu, którego obowiàzek ponoszenia
op∏aty dotyczy.

Termin wniesienia pierwszej op∏aty up∏ywa w dniu 10 sierpnia 2013 roku.
Op∏aty b´dzie mo˝na uiszczaç gotówkà w kasie Urz´du Gminy w Aleksan-

drowie Kujawskim lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Aleksandrów
Kujawski (podany on zostanie na stronie internetowej http://www.bip.gmina-
aleksandrowkujawski.pl oraz w harmonogramach wywozu odpadów komu-
nalnych).
SK¸ADANIE DEKLARACJI

Wszyscy w∏aÊciciele nieruchomoÊci zobowiàzani sà do z∏o˝enia deklaracji
o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA!! W przypadku niez∏o˝enia deklaracji albo uzasadnionych wàtpliwoÊci
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski okreÊli
w drodze decyzji wysokoÊç op∏aty.

Ponadto w∏aÊciciel nieruchomoÊci jest obowiàzany z∏o˝yç do Wójta Gminy
Aleksandrów Kujawski deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w sytuacji zamieszkania na danej nieruchomoÊci pierwszego
mieszkaƒca lub powstania na danej nieruchomoÊci odpadów komunalnych,
a tak˝e w przypadku zmiany danych b´dàcych podstawà do ustalenia wyso-
koÊci nale˝nej op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MASZ PYTANIA?

Wejdê na stron´ internetowà: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

Napisz na adres e-mail:sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Zadzwoƒ: tel. 54 282 20 59


