UCHWAŁA Nr XXXIX/435/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze
zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
Rada Miejska uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Czersk, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących
m.in.:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, takich jak: papier,
szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady
oraz popiół,
b) prowadzenie selektywnego zbierania, przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, odpadów wymienionych pkt 1 lit. a) oraz co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igieł i strzykawek, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
e) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków,
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3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku,
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania,
8) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czersk,
3) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
utworzony przez gminę,
4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru
i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy Czersk.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, powinna być miejscem
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
2. Określa się następujący zakres prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych:
1) odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, zwane „SZKŁO”,
2) odpady z papieru i tektury, w tym opakowaniowe z papieru i tektury, zwane „PAPIER”,
3) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, zwane
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
4) komunalne odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
zwane „BIO”,
5) popiół powstający w gospodarstwach domowych, zwany „POPIÓŁ”,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony,
9) powstające w gospodarstwach domowych odpady typu zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, chemikalia, 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,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) odpady tekstyliów i odzieży,
12) pozostałe po segregacji odpady, zwane „ZMIESZANE”.
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3. Określa się następujący sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) w pojemniku lub worku na „SZKŁO” należy gromadzić odpady ze szkła oraz odpady
opakowaniowe ze szkła – butelki, słoiki itp.,
2) w pojemniku lub worku na „PAPIER” należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury
i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu
itp.,
3) w pojemniku lub worku na „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” należy gromadzić:
a) odpady tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe, takie jak opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej
i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian
opakowaniowy itp.,
b) metale, w tym opakowania z metali, takie jak puszki po konserwach, puszki aluminiowe po
napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po
dezodorantach, garnki, narzędzia itp.,
4) w pojemniku lub worku na odpady „BIO”, należy gromadzić:
a) odpady tzw. kuchenne frakcji stałej, powstające w gospodarstwie domowym, takie jak
pozostałości potraw i produktów – resztki warzyw, owoców itp.,
b) odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogrodów oraz terenów zielonych, takie jak trawa,
chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., a także rośliny domowe –
kwiaty cięte, doniczkowe itp.,
5) w pojemniku na „POPIÓŁ” należy gromadzić popiół węglowy lub ze spalania biomasy,
6) w pojemniku na odpady „ZMIESZANE” oraz uzupełniająco, w przypadku zapełnienia
pojemnika na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i na nieruchomościach niezamieszkałych, obejmujących domki
letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w worku
koloru czarnego, należy gromadzić pozostałe odpady niewymienione w pkt 1 – 5,
z wyłączeniem odpadów, o których mowa w pkt 7.
7) ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić następujące rodzaje odpadów:
a) odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć takie odpady jak świetlówki, rtęciówki,
baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne itp., smary, filtry olejowe,
paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin,
rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach, 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 itp.,
b) odpady wielkogabarytowe, do których należy zaliczyć takie odpady jak meble, dywany,
wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do którego należy zaliczyć sprzęt AGD, sprzęt
teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy,
narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe itp.,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstają podczas
remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak okna, drzwi,
panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarnogrzewcza itp.
e) odpady tekstyliów i odzieży,
f) opony od samochodów osobowych i jednośladów (rowery, motocykle itp.).
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4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony
w przypadku, gdy w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów
wymienionych w ust. 2 pkt 1 – 5 znajduje się wagowo co najmniej 80% właściwych odpadów.
5. Jeżeli w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne znajduje się wagowo
więcej niż 20% odpadów innych frakcji uznaje się, że odpady nie są zbierane w sposób
selektywny.
6. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 7 oraz pkt 12, należy odbierać z częstotliwością
określoną w rozdziale IV.
§ 4.
1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, usuwanie odpadów z terenów, na których prowadzona jest działalność
(w szczególności handlowa, gastronomiczna, usługowa itp.), winno się odbywać codziennie,
niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu, do pojemników na odpady, którymi
dysponuje właściciel nieruchomości lub które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę wpisanego
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w gminie, w ramach zawartej z nim umowy na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów.
2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, gdzie prowadzona jest działalność spożywcza, gastronomiczna, a także odbywa się
handel detaliczny produktami spożywczymi, właściciele nieruchomości obowiązani są zapewnić,
własnym staraniem i na swój koszt, kosze na odpady komunalne wytwarzane przez
konsumentów/klientów tych miejsc, powstające w wyniku korzystania z oferowanej przez nie
sprzedaży towarów i usług. Wymaga się, aby kosze znajdowały się na terenie tych nieruchomości
lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (po uzgodnieniu z właścicielem sąsiedniej nieruchomości),
w liczbie i pojemnościach zapewniających stałe utrzymanie tych nieruchomości oraz części
nieruchomości służących do użytku publicznego, bezpośrednio z nimi sąsiadujących, w czystości
i porządku. Ponadto opróżnianie tych koszy winno się odbywać przez właścicieli nieruchomości
codziennie lub w przypadku ich przepełnienia, niezwłocznie, do pojemników na odpady, którymi
dysponuje właściciel nieruchomości, na której prowadzi się tę działalność, w ramach umowy,
o której mowa w ust. 1.
§ 5.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.
§ 6.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości przy
użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów,
z wyjątkiem miejsc służących do użytku publicznego.
2. Naprawa pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem,
że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7.
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1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych na terenie gminy stosować można:
1) pojemniki z tworzywa sztucznego,
2) pojemniki metalowe,
3) kosze siatkowe,
4) kosze uliczne,
5) worki wykonane z tkaniny polipropylenowej lub z folii polietylenowej LDPE lub HDPE
o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
o pojemności minimalnej 60 l.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3:
1) powinny posiadać pojemność od 110 l do 10 000 l,
2) powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym,
hakowym lub bramowym mechanizmem załadowczym pojazdów do odbioru odpadów,
3) powinny spełniać wymagania obowiązujących norm dla określonego rodzaju pojemników,
4) o pojemnościach od 110 l do 1100 l powinny być wyposażone w systemy kołowe.
3. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego określone w ust. 1, przeznaczone do
gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych
w § 3 ust. 2 pkt 1 – 5, powinny być utrzymane w kolorze:
1) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia tworzyw sztucznych,
metali i opakowań wielomateriałowych, zwane „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
2) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia papieru, zwane
„PAPIER”,
3) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła, zwane
„SZKŁO”,
4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia bioodpadów, zwane
„BIO”,
5) szarym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołów, zwane „POPIÓŁ”,
6) czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, zwane „ZMIESZANE”.
4. Dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 3 tylko
w części, jednak nie mniejszej, niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemnika, zwłaszcza
w przypadku, gdy pojemniki mogą obniżyć walory estetyczne przestrzeni publicznej,
a w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym.
5. Na pojemnikach i workach umieszcza się w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały
napis o formacie minimalnym A4, o treści:
1) METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – w przypadku pojemnika lub worka na odpady
określone w ust. 3 pkt 1,
2) „PAPIER” – w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust. 3 pkt 2,
3) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust. 3 pkt 3,
4) „BIO” – w przypadku pojemnika lub worka na odpady określone w ust. 3 pkt 4,
5) „POPIÓŁ” – w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 3 pkt 5,
6) „ZMIESZANE” – w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 3 pkt 6.
6. Naklejka lub napis umieszczony na pojemniku powinien być trwały, odporny na czynniki
atmosferyczne, wykonany dużymi literami, pogrubioną czcionką o wielkości minimum 120 pkt,
w sposób kontrastowy w stosunku do tła. Na workach umieszcza się trwały napis drukowany
o parametrach, jak wyżej.
7. Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
w workach w zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych,
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obejmujących domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, w sytuacji, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych
przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną
w ust 8.
8. W celu określenia potrzeb w zakresie minimalnej pojemności pojemników należy stosować
następujące wskazania:
1) pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych – komunalnych odpadów
„ZMIESZANYCH” powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela,
jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą
co najmniej:
a) 15 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na
nieruchomościach niezamieszkałych, obejmujących domki letniskowe i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
b) 1 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek
oświatowych,
c) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na lokal, dla lokali handlowych,
d) 5 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów – dotyczy to także miejsc w ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
e) 60 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,
f) 10 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
g) 30 litrom na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 2 litrom
poza tym okresem, dla ogródków działkowych.
2) Pojemniki przeznaczone na odpady: „TWORZYWA SZTUCZNE I METALE”, „SZKŁO” oraz
„PAPIER”, opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru, powinny mieć pojemność
odpowiadającą co najmniej:
a) 15 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oraz na
nieruchomościach niezamieszkałych, obejmujących domki letniskowe i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
b) 1 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek
oświatowych,
c) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na lokal, dla lokali handlowych,
d) 5 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów – dotyczy to także miejsc w ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
e) 60 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,
f) 10 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
g) 30 litrom na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 2 litrom
poza tym okresem, dla ogródków działkowych.
3) Pojemniki przeznaczone na odpady „BIO” oraz „POPIÓŁ”, opróżniane w tygodniowym cyklu
odbioru, powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:
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a) 15 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na
nieruchomościach niezamieszkałych, obejmujących domki letniskowe i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
b) 1 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek
oświatowych,
c) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na lokal, dla lokali handlowych,
d) 5 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów – dotyczy to także miejsc w ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
e) 60 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,
f) 10 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
g) 30 litrom na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 2 litrom
poza tym okresem, dla ogródków działkowych.
9. W celu ustalenia minimalnej pojemności pojemnika należy stosować odpowiednią wielokrotność
wartości wymienionych w ust. 8, przy czym minimalna pojemność pojemnika wynosi 110 l.
§ 8.
1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie firmie zajmującej się wywozem
odpadów pojemników oraz worków z odpadami w terminie określonym w harmonogramie odbioru
odpadów, dostarczonym właścicielom nieruchomości lub podanym do publicznej wiadomości na
stronie internetowej tej firmy, w szczególności poprzez ich wystawienie przy granicy posesji.
2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wykorzystywanie pojemników i worków na odpady
zgodnie z ich przeznaczeniem; pojemniki powinny być sprawne technicznie.
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie porządku w miejscu gromadzenia
odpadów.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie
§ 9.
1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do
ilości powstających na niej odpadów.
2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa
tabela:
Rodzaj nieruchomości

Rodzaj odpadów
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1) nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w
budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych oraz
nieruchomości niezamieszkałe,
obejmujące domki letniskowe i inne
nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno- wypoczynkowe

2) nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy,
zabudowane budynkiem
wielolokalowym

3) nieruchomości niezamieszkałe,
na których powstają odpady
komunalne

Zmieszane

raz na 2 tygodnie

Bio – sezon letni (IV-X)

raz na 2 tygodnie

Bio – sezon zimowy (XI-III)

raz na 4 tygodnie

Popiół (XI-III)

raz na 2 tygodnie

Metale i tworzywa sztuczne

raz na 3 tygodnie

Szkło

raz na 13 tygodni

Papier

raz na 6 tygodni

Odpady wielkogabarytowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

1 raz w roku w okresie
wiosennym

Zmieszane

raz na tydzień

Bio – sezon letni (IV-X) miasto

raz na tydzień

Bio – sezon letni (IV-X) –
pozostałe miejscowości

raz na 2 tygodnie

Bio – sezon zimowy (XI-III)

raz na 4 tygodnie

Popiół (XI-III)

raz na 2 tygodnie

Metale i tworzywa sztuczne

raz na 3 tygodnie

Szkło

raz na 6 tygodni

Papier

raz na 6 tygodni

Odpady wielkogabarytowe
oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

1 raz w roku w okresie
wiosennym

Zmieszane

raz na 2 tygodnie

Bio – sezon letni (IV-X)

raz na 2 tygodnie

Bio – sezon zimowy (XI-III)

raz na 4 tygodnie

Popiół (XI-III)

raz na 2 tygodnie
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Metale i tworzywa sztuczne

raz na 3 tygodnie

Szkło

raz na 13 tygodni

Papier

raz na 13 tygodni

§ 10.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów w sposób obejmujący:
1) gromadzenie i przekazanie odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań
wielomateriałowych w pojemniku lub worku,
2) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru w pojemniku lub worku,
3) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła w pojemniku lub worku,
4) gromadzenie i przekazanie popiołu w pojemniku,
5) wystawienie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego przed posesję do krawężnika lub w miejscu udostępnienia odpadów,
w terminach podanych w powszechnie ogłoszonym harmonogramie, w sposób nie utrudniający
przejścia lub przejazdu,
6) gromadzenie i przekazanie selektywnie zebranych odpadów z remontów zbieranych
w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów firmie
wpisanej do rejestru działalności regulowanej lub dostarczenie ich do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, którego adres wskazany jest na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Czersku,
7) przekazanie odpadów niebezpiecznych obejmujących:
a) przeterminowane leki do pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach lub
dostarczenie ich do PSZOK,
b) zużyte baterie i akumulatory, do pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach lub
dostarczenie ich do PSZOK,
c) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. przeterminowane chemikalia, opakowania po farbach,
klejach, rozpuszczalnikach, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do
konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne
i akumulatory, powstające w gospodarstwach domowych chemikalia, 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, do PSZOK,
którego adres jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku,
8) przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) do PSZOK,
b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) przekazanie opon do PSZOK,
10) przekazanie odpadów tekstyliów i odzieży do PSZOK,
11) zaleca się poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości lub
gromadzenie tych odpadów w workach lub pojemnikach i udostępnienie w terminie określonym
w harmonogramie wywozu odpadów lub dostarczenie ich do PSZOK.
§ 11.
1. Właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz nieposiadający
przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
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z terenu nieruchomości co najmniej raz na trzy miesiące. W przypadku nieruchomości
użytkowanych okresowo dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych co najmniej dwa razy w roku.
2. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do pozbywania się
wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością co najmniej raz w roku.
§ 12.
1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, w tym:
1) przystanków komunikacji publicznej,
2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi
obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,
3) targowisk,
4) ogródków działkowych,
następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
2. Odpady uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości usuwane są przez zarządcę drogi poprzez ich przekazanie do miejsc
zagospodarowania.
3. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w kosze uliczne
o pojemnościach minimalnych:
1) 30 litrów – wzdłuż chodników, w liczbie uzależnionej od natężenia ruchu pieszego,
2) 40 litrów – na przystankach komunikacji publicznej,
4. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych, o których mowa w ust. 3, musi być dostosowana do
potrzeb, jednak nie może być mniejsza, niż 1 raz na tydzień.
5. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w miarę potrzeb.

Rozdział V
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. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe, winna być ogrodzona
i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór
w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa
ludzi oraz innych zwierząt.
3. Nie należy pozostawiać psa bez skutecznego dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku.
4. Na terenach wyznaczonych, jako miejsca urządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy
mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki został
ustanowiony.
§ 14.
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1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia
winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane lub do pojemników specjalnie
przeznaczonych do tego celu.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów
asystujących osób niepełnosprawnych.
Rozdział VI
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 15.
1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
2. Posiadacze pasiek i uli z pszczołami zobowiązani są umieszczać je na nieruchomościach
w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości
sąsiednie.
Rozdział VII
Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji
§ 16.
Deratyzacja powinna odbywać się w każdym roku w terminie od 1 kwietnia do 31 maja oraz
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 17.
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określony został
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Czersku.
§ 18.
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz.
§ 19.
Tracą moc:
1) uchwała nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk,
2) uchwała nr XXIII/257/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XI/133/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Czersk.
§ 20.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
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Krzysztof Przytarski
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UZASADNIENIE
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał w dn. 4 listopada 2020 r. wyrok w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk w częściach obejmujących:
§ 2, § 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, § 5 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 6 ust. 1 i ust. 2, § 7 ust. 2
i ust. 3, § 9, § 10 ust. 1 i ust. 2, § 13, § 17, § 18 ust. 1. Rozpoznanie przez Sąd zapisów ww. uchwały
miało miejsce z powodu skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach, który wniósł o stwierdzenie
nieważności wyszczególnionych przepisów, po przeanalizowaniu ich zgodności z aktami wyższego
rzędu. W związku z powyższym dokonano zmian przedmiotowego regulaminu, z uwzględnieniem
zastrzeżeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Ponadto wprowadzono zapisy dotyczące warunków uznania, że obowiązek selektywnego zbierania
odpadów komunalnych został spełniony oraz doprecyzowano zasady odbierania odpadów
komunalnych poprzez wyłączenie zużytych opon ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
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