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UCHWAŁA NR XI/194/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Bydgoszczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje.
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy, przyjętym uchwałą Nr
XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1625 i poz. 1227),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i pkt 5 w brzmieniu:
„4) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, zgodnie
z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, poz. 1276,
poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51 i poz. 352);
5) samodzielnym lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami
w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, zgodnie
z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716,
poz. 1496 i poz. 1506).”;
2) w § 3 w ust. 1 lit f otrzymuje brzmienie:
„f) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,”;
3) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na terenie nieruchomości zabrania się zbierania odpadów poza pojemnikami do tego przeznaczonymi
lub – w przypadku nieruchomości, na których dopuszczone jest gromadzenie odpadów w workach –
poza przeznaczonymi do tego celu workami.”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. 1. Nieruchomość lub część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy wyposażyć
w szczelne, zamykane i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pojemniki do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności zapewniającej zbieranie
wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami, jednak
nie mniejszej niż 60 litrów.
2. Nieruchomość lub część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zachowując wymagania
określone w ust. 1, należy wyposażyć w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 50 litrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca przy
częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu.
3. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 2, o 20 litrów w przypadku
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a – e.
4. Nieruchomość lub część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne, należy wyposażyć w szczelne, zamykane i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej
pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności
zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi
wywozami, jednak nie mniejszej niż 120 litrów.
5. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a – g, zbierane są w szczelnych
pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 litrów, o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie
wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami, w następujący
sposób:
1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury zbierane są w workach koloru niebieskiego
oznakowanych napisem „PAPIER”,
b) metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe zbierane są razem w workach koloru żółtego oznakowanych napisem "METALE,
TWORZYWA SZTUCZNE",
c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w workach koloru zielonego oznakowanych napisem
"SZKŁO",
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbierane są
w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem „BIO”,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w workach lub pojemnikach;
2) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku mieszkalnym innym niż
jednorodzinny:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury zbierane są w pojemnikach koloru niebieskiego
oznakowanych napisem „PAPIER”,
b) metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego oznakowanych napisem "METALE,
TWORZYWA SZTUCZNE",
c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach koloru zielonego oznakowanych napisem
"SZKŁO",
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbierane są
w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem „BIO”,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w workach lub pojemnikach;
3) na terenie targowisk, rodzinnych ogrodów działkowych, nieruchomości, na których znajduje się
domowek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku:
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a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury zbierane są w pojemnikach koloru niebieskiego
oznakowanych napisem „PAPIER”,
b) metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego oznakowanych napisem "METALE,
TWORZYWA SZTUCZNE",
c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach koloru zielonego oznakowanych napisem
"SZKŁO",
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbierane są
w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem „BIO”;
4) na terenie nieruchomości innych niż wymienione w punkcie 3, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury zbierane są w pojemnikach koloru niebieskiego
oznakowanych napisem „PAPIER”,
b) metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego oznakowanych napisem "METALE,
TWORZYWA SZTUCZNE",
c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach koloru zielonego oznakowanych napisem
"SZKŁO",
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbierane są
w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem „BIO”.
6. Na terenie nieruchomości, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, dopuszcza się stosowanie worków.”;
5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością
zapewniającą właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości w następujących terminach:
1) z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
– nie rzadziej niż co 14 dni;
2) z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynku mieszkalnym innym niż
jednorodzinny – nie rzadziej niż co 7 dni;
3) z terenu nieruchomości, na której prowadzony jest rodzinny ogród działkowy, nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku:
a) w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 14 dni,
b) w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;
4) z terenu nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne, innej niż wymieniona w pkt 3 – nie rzadziej niż co 14 dni.
2. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a – e, odbywa się
z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości w następujących
terminach:
1) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż co 28 dni;
2) dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz innej nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanej jedynie przez część roku:
a) w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 28 dni,
b) w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;
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3) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, innej niż
wymieniona w pkt 2 – nie rzadziej niż co 28 dni.
3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f, odbywa się
z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości w następujących
terminach:
1) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym :
a) w miesiącach styczniu, lutym i grudniu – nie rzadziej niż co 28 dni,
b) w pozostałe miesiące – nie rzadziej niż co 14 dni;
2) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w budynku innym niż budynek mieszkalny
jednorodzinny – nie rzadziej niż co 7 dni,
3) dla targowisk – nie rzadziej niż co 7 dni,
4) dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz innej nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanej jedynie przez część roku:
a) w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 14 dni,
b) w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy;
5) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, innej niż
wymienione w pkt 3-4 – nie rzadziej niż co 14 dni.”;
6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, zachowując
wymagania, o których mowa w § 4 ust. 1 – 3, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy
odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze;
2) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w
§ 4 ust. 5, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów
komunalnych w danym sektorze lub
b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;
3) metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w
§ 4 ust. 5, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów
komunalnych w danym sektorze lub
b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;
4) szkło oraz opakowania ze szkła należy:
a) zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w
§ 4 ust. 5, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie
odpadów komunalnych w danym sektorze lub
b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy:
a) zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 4 ust. 5, a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym
sektorze lub
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b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy
lub
c) gromadzić w przydomowych kompostownikach;
6) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach lub
b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;
7) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;
8) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r.
poz. 650 i poz. 1479) lub
b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać zbierającemu zużyty sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i poz. 1479 oraz z 2019 r. poz. 125)
lub
b) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy
lub
c) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym
sektorze, w terminach odbioru tych odpadów;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy
lub
b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów komunalnych w danym
sektorze, w terminach odbioru tych odpadów;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy
lub
b) zbierać w worku zamówionym u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie odpadów
komunalnych w danym sektorze oraz udostępnić pod adresem, na który został pobrany, w terminie
30 dni od daty jego pobrania lub
c) zbierać w workach lub pojemnikach zamówionych u przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru tego
rodzaju odpadów oraz udostępnić je w uzgodnionym z przedsiębiorcą miejscu i terminie;
12) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, a pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
na terenie Miasta Bydgoszczy;
13) odzież i tekstylia można przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
terenie Miasta Bydgoszczy;
14) wystudzony popiół można przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
terenie Miasta Bydgoszczy.”;
7) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Zezwala się na wywóz nieczystości ciekłych przez działkowca w rozumieniu ustawy z dnia
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), który na nich
nie przebywa w sposób ciągły, co najmniej dwa razy w sezonie działkowym, tj.: pierwszy wywóz
w terminie do 15 lipca, drugi wywóz do 31 października danego roku.”;
8) § 11otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, dopuszczalny jest codziennie w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 90).”;
9) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:
„Rozdział 4a.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11a. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości
powstawania odpadów komunalnych przez:
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 sie do recyklingu,
kompostowania;
5) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie
nieruchomości.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Woj. Kujawsko-Pomorskiego.
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