
UCHWAŁA Nr LXVI / 1243/ 06 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 29 marca 2006 r. 
 
 
w sprawie zmian w uchwale ustalającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 121, poz. 770 i Nr 60, poz. 369, z 
2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 
984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85, poz. 
729 i Nr 175, poz. 1458) w związku z § 43 Regulaminu Rady Miasta Bydgoszczy 
stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Bydgoszczy przyjętego uchwałą Nr XXX/ 
630/ 97 z dnia 4 czerwca 1997 r. w sprawie Statutu Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Bydg. 
z 1997 r. Nr 23, poz. 116, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999r. Nr 21, poz. 129 i Nr 37, poz. 
293, z 2001r. Nr 34, poz. 546, z 2002r. Nr 44, poz. 829) po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  

 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII / 927 / 05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 
lutego 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 44, poz. 857) w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy, 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) Na stronie tytułowej załącznika wyrazy „Szczegółowe zasady” zastępuje się 

wyrazem „Regulamin”.  
2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Bydgoszczy.”. 

3) W § 2: 
a) wyraz „Zasadach” zastępuje się wyrazem „Regulaminie”,  
b) pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„7) selektywnej zbiórce odpadów - naleŜy przez to rozumieć odrębne zbieranie 
odpadów nadających się do odzysku, recyklingu lub do recyklingu 
organicznego oraz odpadów niebezpiecznych, takich jak np. baterie, 
świetlówki i przeterminowane leki, poddawanych odrębnej utylizacji.”, 

c) w pkt 8) dodaje się ppkty c) i d) w brzmieniu: 
„c) odpadach ulegających biodegradacji – naleŜy przez to rozumieć odpady 

przeznaczone do recyklingu organicznego, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

d) odpadach elektrycznych i elektronicznych - naleŜy przez to rozumieć 
urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzaleŜnione od dopływu prądu 
elektrycznego,”. 



4) W § 4 
a) w ust. 1, pkt 1) wykreśla się wyraz „zmieszanych”, 
b) ust. 1, pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie selektywnej zbiórki, co najmniej następujących kategorii 
odpadów: 

a) ulegające biodegradacji, 
b) opakowania ze szkła i tworzyw sztucznych , 
c) papier, tektura i metale, 
d) odpady niebezpieczne np. baterie,  świetlówki itp., 
e) sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
f) odpady z remontów i wielkogabarytowe (o objętości powyŜej 

0,1 m3). 
Warunki i sposób odbioru ww. odpadów określa jednostka wywozowa w 
umowie zawartej z właścicielem nieruchomości, który zobowiązany jest 
uzyskać określone w tej umowie wskaźniki odzysku odpadów, w szczególności 
dotyczące odpadów ulegających biodegradacji.”, 

c) w ust. 2 pkt 1) po wyrazach „odpadów komunalnych” dodaje wyrazy „w tym 
pozostałości roślinnych”, 

d) w ust. 2 po ppkt 2) dodaje się ppkt 2a) o następującym brzmieniu: 
„2a) zbierania odpadów poza urządzeniami do nich przeznaczonymi,”. 

5) W § 5 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Selektywna zbiórka odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 
prowadzona jest w pojemnikach lub workach oznaczonych w sposób trwały i 
wyraźny rodzajem odpadów, nazwą oraz numerem telefonu firmy 
odpowiadającej za ich odebranie.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dopuszcza się 
odpowiednio przystosowane i oznaczone worki udostępnione przez jednostkę 
wywozową, z którą właściciel nieruchomości ma zawartą umowę na odbiór 
odpadów, w następujących przypadkach: 
1) do okresowo zwiększonej ilości odpadów, 
2) jako uzupełnienie rozliczenia minimalnej pojemności urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, lecz nie 
więcej niŜ 120 l na umowę miesięcznie, 

3) gdy ustawienie pojemnika przy nieruchomości narusza przepisy, 
4) gdy na terenie nieruchomości zamieszkują nie więcej niŜ dwie osoby, 
Uwagi: 
- worki winny by ć oznaczone jak w ust. 2, 
- dla przypadków określonych w pkt 3) i 4) wprowadza się obowiązek 

wywozu zgromadzonych odpadów co najmniej raz w tygodniu.”, 
c) w ust. 4 wyraz „Ilość” zastępuje się wyrazem „Pojemność” oraz zastępuje  się 

wyrazy „oraz ich wielkość powinna” wyrazem „musi”, 
d) ust. 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) 0,025 m3 (25 l) na jednego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 
na kaŜdą nieruchomość, z zastrzeŜeniem ust. 3, pkt 3) i 4),”, 

e) w ust. 5 pkt 3) za wyrazem „spoŜywczej,” dodaje się wyrazy „(dotyczy 



pomieszczeń sklepowych, biurowych i socjalnych),”, 
f) w ust. 5 pkt 4) za wyrazem „spoŜywcza,” dodaje się wyrazy „(dotyczy 

pomieszczeń sklepowych, biurowych i socjalnych).”, 
g) w ust. 5 dodaje się pkt 5) o następującym brzmieniu: 

„5) na terenie ogrodów działkowych: 
a) 0,020 m3 (20 l) na jedną altanę lub domek letniskowy, w okresie od 1 

kwietnia do 31 października, 
b) 0,020 m3 (20 l) na jedną altanę lub domek letniskowy, uŜytkowany w 

okresie od 1 listopada do 31 marca, 
c) dla osób posiadających zameldowanie na terenie ogrodów działkowych 

- na zasadach określonych w punkcie 1),”, 
h) za ustępem 5, dodaje się ustęp 5a o następującym brzmieniu:  

„5a. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 5 o: 
- 3 litry - w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. b) oraz c), 
- 2 litry - w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

ulegających biodegradacji lub prowadzenia na swej nieruchomości 
kompostowania na potrzeby własne (dotyczy tylko osób fizycznych), 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentowania prowadzenia 
selektywnej zbiórki w umowie z jednostką wywozową lub w przypadku 
prowadzenia kompostowania zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta.”. 

6) W § 10 
a) w ust. 1 wykreśla się wyrazy „oraz § 5 ust. 3”, 
b) w ust. 2 w pkt 1) za wyrazem „jednorodzinnymi” dodaje się wyrazy „i ogrodów 

działkowych z zastrzeŜeniem § 5 ust. 3,”, 
c) w ust. 2 wykreśla się pkt 3). 
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Wprowadza się następujące zasady wywozu odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie, określonych w § 4 ust. 1 pkt 2): 

- ulegających biodegradacji - wg zasad określonych dla odpadów zmieszanych, 
- sprzęt elektryczny i elektroniczny - w terminach uzgodnionych w umowie z 

jednostką wywozową, jednak nie później niŜ 14 dni od daty zgłoszenia, 
- z remontów i wielkogabarytowe - zgromadzone poza pojemnikami -

niezwłocznie, a zbierane w specjalnych kontenerach, w terminach 
uzgodnionych w umowie z jednostką wywozową, jednak nie później niŜ po 7 
dniach od daty zapełnienia kontenera, 

- pozostałe - nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu.”, 
e) w ust. 5 za wyrazami „bezodpływowych” stawia się kropkę i wykreśla się 

następujące wyrazy „oraz przechowywanie tych dokumentów przez okres 12 
miesięcy, z tym zastrzeŜeniem, iŜ dopuszcza się dokumentowanie korzystania z 
usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych za pomocą rachunków.”, 

f) w ust. 6 za wyrazem „osadów” stawia się kropkę i dodaje się wyrazy „Częstotliwość 
wywozu nieczystości ciekłych zawarta w umowie, powinna być określona jako 
iloraz średniego, rocznego, zuŜycia wody i pojemności zbiornika 
bezodpływowego (szamba).” i wykreśla się następujące wyrazy „z 
częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełniania i 
wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.”,  



g) w ust. 7 za wyrazem „podstawie”  dodaje się wyrazy „umowy i”,  
h) dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: 

„8. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywoŜonych nieczystości ciekłych o ilość 
bezpowrotnie zuŜytej wody gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie 
odrębnego licznika.” 

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12. Jednostka wywozowa moŜe odmówić wywiezienia odpadów z terenu 
nieruchomości jeŜeli są to odpady inne niŜ komunalne, niewiadomego 
pochodzenia lub o nieznanym składzie.” 

8) w § 13 
a) w ust. 2 pkt 1) wyraz „niebezpiecznych” zastępuje się wyrazami „ras psów 

uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców,”, 
b) w ust. 5 wykreśla się wyrazy „i kagańca” a za wyrazem „warunkiem”  dopisuje 

się wyrazy „, Ŝe pies jest w kagańcu i”,   
9) w § 16 wyraz „Zasad”  zastępuje się wyrazem „Regulaminu”,  
10) w § 17 wyrazy „niniejszych Zasad” zastępuje się wyrazem „Regulaminu”.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wyjątkiem postanowień zawartych w 
§ 1, pkt 4), ppkt b) oraz pkt 6), ppkt e), f), i g), które obowiązywać będą po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń przez jednostki wywozowe – jednak nie później niŜ od 1.01. 2007 r. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Bydgoszczy 
 
 

       Felicja Gwincińska 


