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UCHWAŁA Nr XXXI/725/20
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 25 listopada 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 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, z 2018 r. poz. 1227 oraz z 2019 r.
poz. 2669 i 5169), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2w pkt 1 użyte w nawiasie wyrazy "Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z
2015 r. poz. 87 i poz. 122" zastępuje się wyrazami "Dz. U. z 2020 r. poz. 1439";
2) w § 3w ust. 1w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu:
"m)  odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek;";
3) w § 9w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 15 w brzmieniu:
"15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
należy przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
Miasta  Bydgoszczy.  Przekazywane  igły  muszą  być  umieszczone  w  zamkniętym
pojemniku chroniącym przed przypadkowym ukłuciem.";
4) po rozdziale 4a dodaje się rozdział 4b i 4c w brzmieniu:

"Rozdział 4b.
Utrzymanie wodpowiednim stanie sanitarnym iporządkowym miejsc gromadzenia



odpadów
§ 11b. Właściciele nieruchomości  są zobowiązani  do wyznaczenia i  odpowiedniego
przygotowania miejsca gromadzenia odpadów.
§ 11c. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i
porządkowym, w szczególności poprzez:
1) ustawienie pojemników w miejscu wydzielonym, zapewniającym swobodny do nich
dostęp,
2) umieszczanie odpadów wyłącznie w pojemnikach lub workach i niedopuszczanie do
wysypywania się ich z pojemników lub worków,
3) zawiązywanie worków lub zabezpieczenie w inny sposób znajdujących się w nich
odpadów przed wypadnięciem w trakcie realizacji  usługi  odbioru odpadów, a także
zabezpieczenie worków przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem do nich
zwierząt,
4) zabezpieczenie zgromadzonych w pojemnikach odpadów przed wpływem warunków
atmosferycznych  oraz  dostępem  do  nich  zwierząt  m.in.  poprzez  zamykanie  klap
pojemników,
5) niezwłoczne uprzątnięcie miejsc gromadzenia odpadów z odpadów, które znajdują się
poza pojemnikami lub workami z zachowaniem selektywnego zbierania odpadów.

Rozdział 4c.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady

komunalne w kompostownikach przydomowych
§ 11d. 1. Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi mogą kompostować w kompostownikach przydomowych bioodpady
stanowiące odpady komunalne wytworzone na swojej nieruchomości z wykorzystaniem
na własne potrzeby.
2. Kompostownik  przydomowy  lokalizuje  się  w  miejscu  wydzielonym  na  terenie
nieruchomości,  nie  stwarzającym  uciążliwości  dla  użytkowników  sąsiednich
nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
posiadający kompostownik przydomowy na terenie swojej nieruchomości są zwolnieni z
obowiązku wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik do zbierania bioodpadów.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.


