
Projekt 
 
z dnia ................... 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach 

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/111/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., 
poz. 2816). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Zbigniew Łącki 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Brusach 

z dnia .................... 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRUSY 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Brusy. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne – rozumie się przez to: 

a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie umowy zawartej z Gminą, 
o której mowa w art. 6f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub 

b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie umowy z właścicielem 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

3) PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzony przez Gminę; 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 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) bioodpady, zwane „Bio”, 

2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, zwane „Metale i tworzywa 
sztuczne”, 

3) odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, zwane „Szkło”, 

4) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury, 
zwane „Papier”, 

5) popiół, zwany „Popiół”, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne, 

8) odpady niekwalifikujące 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, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

13) odpady tekstyliów i odzieży. 
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3. Odpady pozostałe po wydzieleniu frakcji, o których mowa w ust. 2 traktuje się jako odpady resztkowe 
i umieszcza się je w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4. Odpady, określone w ust. 2 pkt 1-5 i ust. 3 odbierane są od właścicieli nieruchomości przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością określoną w rozdziale 4 w sposób 
selektywny, gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami zebranych odpadów. 

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez gromadzenie 
ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało 
przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona pod warunkiem, że 
nie spowoduje to zanieczyszczenia wód i gleby, a powstające odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosować 
można: 

1) pojemniki z tworzywa sztucznego z zamykaną klapą; 

2) pojemniki metalowe z zamykaną klapą; 

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. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2: 

1) powinny posiadać pojemność od 60 l do 14000 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 60 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 zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów określonych w §2 ust. 2 pkt 1-5 powinny 
być utrzymane w kolorze: 

1) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia bioodpadów, 

2) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia metali, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych, 

3) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła opakowaniowego, 

4) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia papieru, 

5) czarnym w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołów, 
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6) czarnym lub szarym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów 
zmieszanych – tzw. odpadów resztkowych. 

4. Na pojemnikach i workach umieszcza się w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały napis 
o formacie minimalnym A4, o treści: 

1) „Bio” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika/worka na odpady określone w ust. 3 pkt 1, 

2) „Metale i tworzywa sztuczne” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady 
określone w ust. 3 pkt 2, 

3) „Szkło” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 3 pkt 3, 

4) „Papier” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika/worka na odpady określone 
w ust. 3 pkt 4, 

5) „Popiół” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 3 pkt 5, 

5. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w dodatkowych workach w zabudowie jednorodzinnej 
w sytuacji, gdy ilość wytworzonych odpadów przekracza maksymalną pojemność lub nie przekracza 
minimalnej pojemności pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów. Worki te zapewnia właściciel 
nieruchomości. 

6. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych, powinny być dostosowane 
do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć 
pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1) 20 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, 

2) 2 litrom na każdego pracownika/dziecko/ucznia dla budynków użyteczności publicznej, żłobków 
i placówek oświatowych, 

3) 30 litrom na każde 15 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik  
o pojemności 110 litrów na lokal, dla lokali handlowych, 

4) 10 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 litrów; dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

5) 110 litrom, dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, 

6) 110 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych 
i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, (nie dotyczy firm 
jednoosobowych prowadzących działalność w pomieszczeniach mieszkalnych i nieposiadających 
pomieszczeń usługowo-handlowych), 

7) 20 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji, 

8) 20 litrom na każdy ogródek działkowy w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku (należy 
stosować jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej 
pojemności i liczby działek), 

9) 110 litrom na jeden domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 30 września, 

10) 30 litrom na każdą osobę przebywającą na polu namiotowym, kempingu, obozowisku harcerskim itp., 

11) 2 litrom na jeden nagrobek w przypadku cmentarzy. 

7. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 6 może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem 
opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz na dwa tygodnie. 

§ 6. 1. Obowiązkiem gminy jest wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych, szkła, papieru i popiołu. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki lub pojemniki na bioodpady. 

3. Określa się następujące warunki rozmieszczania pojemników: 
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1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia i przygotowania odpowiedniego miejsca 
ustawienia pojemników i/lub worków na terenie nieruchomości, które powinno znajdować się na 
wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, 

2) w przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie 
własnej nieruchomości, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania 
pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, 

3) w dniu odbioru odpadów pojemniki/worki należy udostępnić jednostce wywozowej przed godz. 600 ale 
nie wcześniej niż na jeden dzień przed terminem odbioru odpadów określonym w harmonogramie, 

4) po odbiorze odpadów pojemniki należy niezwłocznie umieścić na terenie nieruchomości, do której 
przynależą lub na terenie innej nieruchomości, na której zapewniono usytuowanie pojemników 
w przypadku, gdy nie ma możliwości wyznaczenia odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na 
terenie własnej nieruchomości. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania: 

1) pojemników w odpowiednim stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego 
dezynfekowania, 

2) miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości 

§ 7. 1. Minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa 
poniższa tabela: 

Rodzaj nieruchomości Rodzaj odpadów 
komunalnych 

Minimalna częstotliwość Sezon (miesiące) 

1 raz na 2 tygodnie kwiecień-październik zmieszane odpady 
komunalne 1 raz na 4 tygodnie listopad-marzec 
papier 1 raz na kwartał styczeń-grudzień 
szkło 1 raz na kwartał styczeń-grudzień 
metale i tworzywa 
sztuczne 2 razy na kwartał styczeń-grudzień 

1 raz na 2 tygodnie kwiecień-październik bioodpady 1 raz na 4 tygodnie listopad-marzec 

nieruchomości 
mieszkalne w zabudowie 
jednorodzinnej 

popiół 1 raz na miesiąc listopad-kwiecień 
zmieszane odpady 
komunalne 1 raz na tydzień styczeń-grudzień 

papier 1 raz na kwartał styczeń-grudzień 
szkło 1 raz na kwartał styczeń-grudzień 
metale i tworzywa 
sztuczne 2 razy na kwartał styczeń-grudzień 

bioodpady 1 raz na tydzień styczeń-grudzień 

nieruchomości 
mieszkalne w zabudowie 
wielolokalowej 

popiół 1 raz na miesiąc listopad-kwiecień 
1 raz na 2 tygodnie kwiecień-październik zmieszane odpady 

komunalne 1 raz na 4 tygodnie listopad-marzec 
papier 1 raz na kwartał styczeń-grudzień 
szkło 1 raz na kwartał styczeń-grudzień 
metale i tworzywa 
sztuczne 2 razy na kwartał styczeń-grudzień 

1 raz na 2 tygodnie kwiecień-październik bioodpady 1 raz na 4 tygodnie listopad-marzec 

nieruchomości 
niezamieszkane przez 
mieszkańców, na których 
powstają odpady 
komunalne 

popiół 1 raz na miesiąc listopad-kwiecień 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się 
z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący: 
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1) gromadzenie bioodpadów w jednym pojemniku lub worku i przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady komunalne lub do PSZOK; 

2) gromadzenie metali i tworzyw sztucznych, szkła i papieru w osobnych pojemnikach lub workach 
i przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub do PSZOK; 

3) gromadzenie popiołów w jednym pojemniku i przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne lub do PSZOK, przy czym w miesiącach od maja do października popioły należy gromadzić 
w pojemnikach na zmieszane opady komunalne; 

4) gromadzenie i przekazanie mebli, innych odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon od samochodów 
osobowych do PSZOK; 

5) gromadzenie i przekazanie posegregowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne (zbieranych w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju 
odpadów, firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej lub dostarczenie ich do PSZOK; 

6) przekazanie przeterminowanych leków do PSZOK; 

7) przekazanie zużytych baterii, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, 
elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych; 

8) przekazanie 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 do PSZOK; 

9) przekazanie pozostałych odpadów niebezpiecznych, tj. farb, klejów, rozpuszczalników, aerozoli, środków 
czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów do 
PSZOK; 

10) przekazanie odpadów tekstyliów i odzieży do specjalnych, zabezpieczonych i oznakowanych pojemników 
na terenie gminy Brusy lub dostarczenie ich do PSZOK. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbiór 
odpadów następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 

3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się 
za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje, o których 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5 regulaminu, i gromadzone są w odpowiednich pojemnikach lub workach 
przeznaczanych do tych frakcji. 

4. Odpady danej frakcji, szczegółowo wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1-5 regulaminu powinny być 
gromadzone w sposób zapewniający ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. 

5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą na 
terenie swoich nieruchomości kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych 
kompostownikach. 

2. Wielkość kompostownika musi być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów wytwarzanych na 
terenie danej nieruchomości. 

3. Za kompostowniki przydomowe, w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej uznaje się pryzmy 
kompostowe, płyty obornikowe oraz inne urządzenia i obiekty o podobnym charakterze do naturalnego 
przetwarzania bioodpadów (np. fermentery, gnojówki itp.). 

4. Kompostowanie nie powinno powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na 
środowisko, a umiejscowienie kompostownika powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zwalnia się właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach 
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 
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§ 10. Właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz nieposiadający 
przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna pojemność 

pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego i ich rozmieszczenie 

§ 11. 1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, w tym: 

1) przystanków komunikacji miejskiej, 

2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi 
obejmujące przygotowanie produktów do spożycia, 

3) targowisk,                                                                                                                                                      
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 pojemniki lub worki o pojemnościach 
minimalnych: 

1) 30 litrów – wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego, 

2) 40 litrów – na przystankach komunikacji miejskiej, 

3) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie 
produktów do spożycia, 

4) 40 litrów – na targowiskach. 

4. Częstotliwość opróżniania pojemników lub worków, o których mowa w ust. 3 musi być dostosowana do 
potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż raz na 2 tygodnie. 

5. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w miarę potrzeb. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 12. 

W oparciu o aktualny Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego należy podejmować 
działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych oraz do zapewnienia jak 
najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów, 
w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi. 

Rozdział 7. 
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 powinna 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. 

§ 14. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, a zanieczyszczenia powinny być 
wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących 
osobom niepełnosprawnym. 
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Rozdział 8. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 15. 1. Na terenie gminy Brusy dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej. 

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób 
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie. 

Rozdział 9. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega kanalizacja deszczowa i sanitarna na terenie gminy Brusy. 

2. Deratyzacja powinna odbywać się w każdym roku w terminie od 1 kwietnia do 31 maja oraz 
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni. 

Rozdział 10. 
Postanowienia końcowe 

§ 17. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Brus.
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UZASADNIENIE

Mając na uwadze art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, dalej u.c.p.g.), rada gminy jest zobowiązana do
dostosowania obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy do
przepisów wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tych przepisów czyli do 6 września 2020 roku.

Na skutek epidemii koronawirusa ustawodawca zdecydował się na wydłużenie okresów
przejściowych. Stosowne zmiany zostały zawarte w ustawie z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS- CoV-2. Na skutek
wejścia w życie tej nowelizacji rada gminy jest zobowiązana dostosować uchwały wydane przed 6 września
2019 roku na podstawie u.c.p.g. do przepisów znowelizowanych ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019
roku w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g. wprowadzono ustawowy obowiązek zapewnienia przez gminy
selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowiących co najmniej: papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. W nawiązaniu do tego, w
nowym regulaminie wprowadzono zapisy dotyczące selektywnego odbierania papieru i bioodpadów. Oprócz
tego, wprowadzono zmiany dotyczące między innymi poszerzenia rodzaju selektywnie przyjmowanych
odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach o tekstylia i odzież oraz
odpady niekwalifikujące 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. Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów.

Regulamin stanowi akt prawa miejscowego uwzględniający szczegółowe wymagania w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zasady
oddawania wytworzonych przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych. Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Id: EF5D78D4-8267-4B62-B89E-E17B59B8F211. Projekt Strona 1




