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Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klęczkowo, Kobyły, Małe Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo,
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo

Zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i
wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzą :
Przewodnicząca Rady Gminy Stolno

Wójt Gminy Stolno

Halina Kołodziejek

Jerzy Rabeszko
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Konkurs Walentynkowy
Gminna Bibilioteka Publiczna w Stolnie z
okazji walentynek zorganizowała konkurs na
najładniejszą kartkę walentynkową. W
konkursie brały udział szkoły z terenu
Gminy Stolno. Łącznie napłyneło 110 prac z
klas w kategorii I-III, IV-VI i gimnazjum
W kategorii I – III Szkół Podstawowych
zwyciężyli:
1. Marcel Michałek – Stolno kl. I
2. Monika Zacharek – Wabcz kl. I
3. Bianka Tomczak – Wabcz kl. I

W kategorii IV – VI Szkół Podstawowych
zwyciężyli:
1. Wanessa Gehfeld – Robakowo kl. IV
2. Martyna Pudlewska – Małe Czyste kl. V
3. Alicja Dzieniak – Robakowo kl. IV
W kategorii Gimnazjum zwyciężyli:
1. Paulina Bylica – Robakowo kl. III
2. Agata Chojnacka – Robakowo kl. I
3. Patrycja Borkowska – Robakowo kl. III

( za wykonanie tortu walentynkowego z
masy solnej)
Jagoda Klichowska – Stolno kl. I Sz.P
Jakub Godek – Stolno kl. Sz.P
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i
liczymy, że tak licznie będą brać udział w
kolejnych konkursach organizowanych przez
bibliotekę.

Wyróżnienie otrzymali:
Dominika Ćmil – Stolno kl. I Gim.

Konkurs na Wielkanocna Pisankę
V edycja Konkursu na Wielkanocną Pisankę za nami.
To już kolejna inicjatywa LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” mająca na celu aktywizację, integrację jak i
dbanie o naszą tradycję, tym razem związaną z obchodami świąt Wielkiej Nocy. Celem organizacji zadania jest również
promocja obszaru objętego LSR. Już po raz piąty przeprowadziliśmy konkurs na pisankę wielkanocną, gdzie zadaniem było
wykonanie pracy w formie wydmuszki. Ilość zgłoszonych prac, ale nade wszystko oryginalność i jakość wykonania znowu
zaskoczyła pozytywnie organizatorów konkursu. Trzy osobowa komisja oceniała: nawiązanie do tradycji (zastosowanie
motywów regionalnych), walory artystyczne (oryginalność pomysłu, dobór
i rodzaj wykorzystanych materiałów), walory
plastyczne (kompozycja, kolorystyka, staranność), wkład pracy (poziom trudności wykonania). Łącznie wpłynęło 48 prac. Z
obszaru gminy Stolno łącznie wpłynęło 10 prac.
Oto lista nagrodzonych:
Gmina Chełmno: Danuta Nicieja
Gmina Grudziądz: Agnieszka Hellak
Gmina Lisewo: Lidia Rohde
Gmina Stolno: Helena Czajka
Zwycięzcy otrzymali urządzenia do gotowania jaj a pozostali uczestnicy otrzymali upominki w formie zestawu świec.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na terenie Gminy Chełmno w świetlicy w Dolnych Wymiarach dn. 12 marca 2013 r. 19 prac
zostało przekazanych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pisanek Wielkanocnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku, 87-134 Zławieś Wielka, gdzie dnia 23 marca 2013 r. podczas
„Jarmarku Wielkanocnego” nastąpi rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników.
Nagrody główne oraz upominki współfinansowane były w ramach Działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 roku” objętego PROW 2007-2013 w związku z podpisaną umową nr PRW. I. 3040UE-746/2009: 6933-UM0200015/09 z dnia 03.07.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego
WAŻNE INFORMACJE DOT. ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
II. Walne Zgromadzenie Związku w składzie:
1. Adres siedziby Związku
1. Krzysztof Wypij Przewodniczący Zgromadzenia
Biuro Związku mieści się w budynku WSHP w Stolnie, parter:
2. Jerzy Rabeszko Zastępca Przewodniczącego
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego
Zgromadzenia
Stolno 105
Członkowie:
86-212 Stolno
3. Marian Gałązkiewicz
NIP: 8751555286
4. Andrzej Zieliński
REGON: 341369853
5. Mieczysław Misiaszek
Biuro Związku czynne od 2.04.2013 r. w godzinach od 7.30 do 15.30
6. Ireneusz Szczepański
7. Henryk Krzywdziński
8. Jerzy Cabaj
2. Organy Związku
9. Piotr Goliński
I. Zarząd Związku w składzie:
10. Jakub Danielewicz
1. Marcin Płoszyński Przewodniczący Zarządu Związku
11. Tomasz Majewski
(Kierownik Biura Związku)
12.
Rafał Jeziorny
2. Henryk Krzywdziński Zastępca Przewodniczącego Zarządu
III. Komisja Rewizyjna w składzie:
Związku
1. Mieczysław Misiaszek Przewodniczący Komisji,
3. Rafał Jeziorny członek Zarządu Związku
2. Andrzej Zieliński członek Komisji,
3. Piotr Goliński członek Komisji.
W dniu 8 marca br. Walne Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego przyjęło pakiet uchwał
dotyczących gospodarki odpadami. Poniżej teksty uchwał.
UCHWAŁA NR III/10/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013r w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory
Na podstawie art. 6d ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i
poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z
przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz.
3680) , uchwala się, co następuje:
§1
W celu zorganizowana odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości dokonuje się podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego na trzy sektory: 1)Sektor I obejmujący gminy Unisław i
Kijewo Królewskie, 2)Sektor II obejmujący gminy Stolno i Chełmno 3)Sektor
III obejmujący gminy Lisewo i Papowo Biskupie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
U r z ę d o w y m Wo j e w ó d z t w a K u j a w s k o - P o m o r s k i e g o .
Krzysztof Wypij (Przewodniczący ZgromadzeniaZwiązku
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego)
UCHWAŁA NR III/11/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne
Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz.951 z 2013
r. oraz poz. 21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi.
zm.), w związku z przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
2012 r poz. 3680 uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Krzysztof Wypij (Przewodniczący
Z g r o m a d z e n i a Z w i ą z k u
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego)
UCHWAŁA NR III/12/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnym
Na podstawie art. 6j i 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz.
21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w
związku z przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –
Pomorskiego z 2012r. poz. 3680), uchwala się, co następuje: § 1
Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie
naliczana gospodarstwa domowego.
§2
W przypadku zabudowy wielolokalowej, składającej się co najmniej z
czterech lokali, dopuszcza się, że opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy będzie naliczana od mieszkańca.
§3
Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne będzie naliczana jako iloczyn liczby
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości
oraz ustalonej stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
§4
Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, będzie naliczana w sposób zgodny z art. 6j ust.
4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego..

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego.

Źródł:http://www.zumchelmno.com.pl
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UCHWAŁA NR III/13/2013 Z GROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r.
poz. 21
i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), w związku z przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego z 2012 r. poz. 3680) , uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
się miesięcznie, do 20 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania po raz pierwszy na danej nieruchomości odpadów
komunalnych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
się w terminie 30 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 3.
W przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30
dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest
przelewem na rachunek bankowy Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Krzysztof Wypij (Przewodniczący
ZgromadzeniaZwiązku
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego)
UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013r. poz. 21
i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z
przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2012 r. poz.
3680) uchwala się co następuje:
§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez:
1) właściciela nieruchomości zamieszkałych
2) właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne
3) właściciela nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały
§2
1. Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest
złożyć w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w
siedzibie w Stolnie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, nową deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest
złożyć w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego w terminie do 15 kwietnia 2013 roku.
§3
Ustala się, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji, o której mowa
§1, iż właściciel nieruchomości na żądanie Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego zobowiązany jest
przedłożyć dokumenty stwierdzające czasową nieobecność w miejscu stałego
zamieszkania (np. zaświadczenie z WKU, uczelni, szkół, internatów, zakładów
pracy itp.).
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§4
W przypadku uzasadnionych przyczyn Zarząd Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego ma prawo wezwać właściciela nieruchomości do
złożenia oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
K r z y s z t o f Wy p i j ( P r z e w o d n i c z ą c y
Z g r o m a d z e n i a Z w i ą z k u
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego)
UCHWAŁA NR III/15/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty
za pojemnik o określonej pojemności
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z
2013 r. poz 21 i pozycja. 228 oraz art. 18, 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), w związku z przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2012 r. poz. 3680), uchwala się co następuje
§1
1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:
1)w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny: – 33,00 zł od gospodarstwa domowego;
2)w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w
sposób selektywny – 50,00 zł od gospodarstwa domowego;
2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w przypadku zabudowy wielolokalowej składającej się z co najmniej
czterech lokali;
1)W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny – 9,50 zł od mieszkańca;
2)W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w
sposób selektywny – 15,00 zł od mieszkańca
§2
1.Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, za jednorazowe opróżnienie pojemnika:
1) O pojemności 60 l – w wysokości 5,14 zł
2) O pojemności 110/120 l – w wysokości 9,50 zł
3) O pojemności 240 l - wysokości 18,10 zł
4) O pojemności 1100 l – w wysokości 75,80 zł
2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za
jednorazowe opróżnienie pojemnika:
1) O pojemności 60 l – w wysokości 8,10 zł
2) O pojemności 110/120 l – w wysokości 15,00 zł
3) O pojemności 240 l - wysokości 28,60 zł
4) O pojemności 1100 l – w wysokości 120,00 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
K r z y s z t o f Wy p i j ( P r z e w o d n i c z ą c y
Z g r o m a d z e n i a Z w i ą z k u
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego)
UCHWAŁA NR III/16/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz.
21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w
związku z przyjętym statutem Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
2012 r. poz. 3680) , uchwala się, co następuje:

ECHO STOLNA

Str. 5

ISSN 1733-0211

§1
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 roku od właścicieli
nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) szkło,
c) papier i tektura,
d) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
e) zmieszane odpady opakowań (opakowania z metali, tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe),
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony.
§2
1.Od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące odpady
komunalne:
1)W systemie u źródła (bezpośrednio z posesji):
a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) szkło,
c) papier i tektura,
d) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji, odpady zielone,
2) W systemie zbiórki objazdowej:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony,
3) W systemie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK):
a) szkło,
b) papier i tektura,
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,
j) zużyte opony,
4) Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zbierać i gromadzić w
przydomowych kompostowniach.
2. W systemie zbiórki objazdowej i w systemie PSZOK-u selektywnie zbierane
odpady komunalne będą zbierane w różny sposób.
1) Selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony,
- będą odbierane w ilości limitowanej;
2) Selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak: a) szkło,
b) papier i tektura,
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji,
- będą odbierane w ilości nieograniczonej.
§3
1. Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych
określone zostaną przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego i
udostępnione w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych ustala się pojemniki w
jednolitym kolorze o odpowiednim oznaczeniu opisowym ze znakiem
graficznym.
3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki/worki niebieskie, w których zbierane są papier i tektura;
2) pojemniki/worki zielone, w których zbierane jest szkło kolorowe;
z
zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 4;
3) pojemniki/worki białe, w których zbierane jest szkło bezbarwne;
z
zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 4;
4) dopuszcza się łączne zbieranie szkła kolorowego oraz szkła bezbarwnego
w pojemnikach/workach zielonych, określonych ust. 3 pkt. 2;
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5) pojemniki/worki żółte, w których zbierane są tworzywa sztuczne, metale
oraz opakowania wielomateriałowe;
6) pojemniki/worki brązowe - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w
tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
7) do zbierania zmieszanych odpadów opakowań ustala się pojemniki w
jednolitym kolorze (z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych przy
zbiórce odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1, 3 pkt. 1 - 6) o
odpowiednim oznaczeniu opisowym ze znakiem graficznym.
4. Dobór rodzaju pojemnika
na odpady
budowlane
i rozbiórkowe zależny jest
Człowiek
- najlepsza
inwestycja
od potrzeb własnych właścicieli nieruchomości:
1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę
odbierającego tego typu odpady, 2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju
pojemnika, wystarczającego do przekazania tego rodzaju odpadów do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u). w limitowanej
ilości, określonej w §6.
§4
1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, co najmniej:
1) raz na 2 tygodnie, dla: a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji c) odpadów zielonych 2)
raz na miesiąc, dla:
a) szkła,
b) papieru i tektury,
c) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
2. zmieszanych odpadów opakowań (opakowania z metali, tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe).
3. Odbiór odpadów budowlanych i remontowych obywa się z częstotliwością
dostosowaną do potrzeb właścicieli nieruchomości, w ciągu max. 3 dni
roboczych od momentu zapełnienia pojemnika lub dnia zakończenia prac
remontowo – budowlanych.
4. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą minimum 2
razy w roku.
5. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez, imprez plenerowych,
zgromadzeń odbywać się będzie niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§5
1. Odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
przedsiębiorca posiadający odpowiedni wpis do rejestru działalności
regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
2. Zabrania się samodzielnego wywożenia i wysypywania odpadów
komunalnych.
3. Zapis §5 ust. 2 nie dotyczy odpadów selektywnie zebranych oddawanych do
PSZOK-u.
§6
1. Określa się limity odpadów jakie można przyjąć w systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie PSZOK w miejscowości
Osnowo.
2. Limity przyjęcia odpadów komunalnych dotyczą ilości oddawanych
łącznie odpadów komunalnych do PSZOK-u oraz zbiórek objazdowych w
ciągu roku.
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§7
1. Dozwolone ilości odpadów jakie można będzie nieodpłatnie oddać w ramach
zbiórek objazdowych określone będą limitami ilości ich przyjęcia wg §6. 2. Dla
terenu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego zakłada się
zbiórki objazdowe zorganizowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców Gminy
(telefonicznie).
3. Częstotliwość zbiórek określa się minimum 2 x na rok. 4. Terminy zbiórek
będą dobrane optymalnie w roku kalendarzowym i określone odrębnym
harmonogramem przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego.
5. Zakłada się spójny system informacyjno - ewidencyjny dla PSZOK-u, dla
systemu zbiórek objazdowych (gratowóz) oraz dla Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Chełmińskiego w celu prawidłowego ewidencjonowania
odbieranych odpadów i stosowania dozwolonych limitów bezpłatnego
przyjmowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
§8
1. Dozwolone ilości odpadów jakie można będzie nieodpłatnie oddać w ramach
zbiórek objazdowych określone będą limitami ilości ich przyjęcia wg §6. 2.
Zakłada się, że funkcjonujący PSZOK będzie wyłącznie elementem
wspomagającym system zbiórki odpadów o charakterze objazdowym, o którym
mowa w §7.
3. PSZOK świadczyć będzie usługi w wyznaczonych dniach i godzinach
określonych przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego i
podanych do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca 2013 r.
§9
Odpady komunalne z terenu gmin wchodzących w skład Związku
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego, będą zagospodarowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z założeniami
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
K r z y s z t o f Wy p i j ( P r z e w o d n i c z ą c y
Z g r o m a d z e n i a Z w i ą z k u
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego)
UCHWAŁA NR III/17/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGOGMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 8 marca 2013 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 2 pkt 10 statutu Związku
Międzygminnego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego ( Dz.
Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012 r. poz. 3680) po uzyskaniu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala się co następuje:
ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne §1.
Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości;
2) rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych;
4) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
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6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej;
7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i
terminów jej prowadzenia.
ROZDZIAŁ 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości §2.
1. Na terenie każdej nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne należy
prowadzić selektywną zbiórkę tych odpadów w zakresie określonym w
niniejszym Regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób
selektywny oraz odpowiednio pozbywania się następujących rodzajów
odpadów komunalnych 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych;
2) szkła;
3) papieru i tektury;
4) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
5) zmieszanych odpadów opakowań (opakowania z metali, tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe);
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji;
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;
8) zużytych baterii i akumulatorów;
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
12) zużytych opon.
3. Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa
się poprzez ich gromadzenie w odpowiednim rodzaju i pojemności
pojemniku, wg warunków określonych w rozdziale 3 niniejszego
Regulaminu.
4. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się wg określonego
harmonogramu odbioru, zgodnie z zapisami rozdziału 4 niniejszego
Regulaminu.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zorganizowania na terenie
swojej nieruchomości miejsca lokalizacji pojemników służących do
gromadzenia i zbierania odpadów w sposób selektywny.
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych
odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki muszą być
udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady bezpośrednio przy
wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub
poprzez wystawienie pojemnika bezpośrednio przed wejściem na teren
nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z
zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godzin
poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie
terminem odbioru odpadów;
2) wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych
osobom trzecim.
§3.
1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego – z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy właściciele
nieruchomości wypełniają poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i
umieszczenie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób
niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
§4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:
1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach
nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2.Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi
może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania
środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych,
3. Zabrania się mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do
użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej, poza miejscami
wyznaczonymi spełniającymi warunki, o których mowa w ust 1.
ROZDZIAŁ 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
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§5.
1. Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ustala się pojemniki w
jednolitym kolorze o odpowiednim oznaczeniu opisowym ze znakiem
graficznym. 2. Do zbiórki odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznych (przy drogach publicznych, na chodnikach, przystankach
komunikacji, parkach) służą trwałe kosze uliczne.
3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki/worki niebieskie, w których zbierane są papier i tektura;
2) pojemniki/worki zielone, w których zbierane jest szkło kolorowe; z
zastrzeżeniem pkt. 4;
3) pojemniki/worki białe, w których zbierane jest szkło bezbarwne; z
zastrzeżeniem pkt. 4;
4) dopuszcza się łączne zbieranie szkła kolorowego oraz szkła bezbarwnego
w pojemnikach/workach zielonych, określonych w pkt. 2;
5) pojemniki/worki żółte, w których zbierane są tworzywa sztuczne, metale oraz
opakowania wielomateriałowe;
6) pojemniki/worki brązowe - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w
tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
7) do zbierania zmieszanych odpadów opakowań ustala się pojemniki w
jednolitym kolorze (z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych przy
zbiórce odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 i 3 pkt. 1 - 6) o
odpowiednim oznaczeniu opisowym ze znakiem graficznym.
4. Dobór rodzaju pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny jest od
potrzeb własnych właścicieli nieruchomości:
1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę
odbierającego tego typu odpady, 2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju
pojemnika, wystarczającego do przekazania tego rodzaju odpadów do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u).
§6.
1. Na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego do
zbierania odpadów komunalnych służą:
1) pojemniki/worki o pojemności od 60 do 1 100 l;
2) kosze uliczne o pojemności od 30 do 80 l.
2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ilość i pojemność pojemnika
należy dostosować do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz
częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, jednak nie mniej
niż 20 l na osobę.
3. W przypadku pozostałych nieruchomości, należy dostosować ilość i
minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych uwzględniając następujące podstawy doboru
pojemników, dla:
1) lokali handlowych – branża spożywcza - 5 l na 1 m2 powierzchni handlowej,
2) lokali handlowych – branża przemysłowa, rynków, bazarów, targowisk - 3 l
na 1 m2 powierzchni handlowej,
3) punktów handlowych poza lokalami - 60 l na każdego pracownika,
4) obiektów oświaty, kultury - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko,
5) urzędów - 12 l na każdego pracownika,
6) podmiotów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych - 10 l na każdego
pracownika oraz 5 l na każdego klienta przebywającego w ciągu doby,
7) lokali gastronomicznych - 10 l na każde miejsce konsumpcyjne,
8) obiektów zakwaterowania - 6 l na każde miejsce noclegowe,
9) campingów, pól namiotowych - 0,25 l na m2 powierzchni przeznaczonej pod
nocowanie,
10) ogródków działkowych - 30 l na każdą pojedynczą działkę,
11) cmentarzy - 0,3 l na każdy m2 powierzchni cmentarza;
4. Pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy
dostosować do indywidualnych potrzeb mieszkańców danej nieruchomości.
5. Dobór pojemności pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny
jest od potrzeb własnych właścicieli nieruchomości:
1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę
odbierającego tego typu odpady
2) z wykorzystaniem pojemnika o odpowiedniej pojemności, wystarczającej do
przekazania tego rodzaju odpadów do PSZOK-u 6. Właściciele nieruchomości,
na których odbywają się imprezy plenerowe zobowiązani są do wyposażenia
miejsca w odpowiedni rodzaj pojemników zgodnie z niniejszym Regulaminem
oraz odpowiednią ilość i pojemność pojemników, uwzględniając następujące
podstawy ich doboru dla:
1) pojemników na zmieszane odpady komunalne, szkło, zmieszane odpady
opakowań (opakowania z metali, tworzyw sztucznych, opakowania
wielomateriałowe) o min. pojemności 120 l i nie większej pojemności niż 1 100 l
wg wskaźnika przeliczeniowego - min. 0,5 l na 1 uczestnika;
2) pojemników na papier i tekturę o min. pojemności 120 l i nie większej
pojemności niż 1 100 l wg wskaźnika przeliczeniowego - min. 0,3 l na 1
uczestnika;
§7.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników, o
których mowa w rozdziale 3 w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym (w szczególności poprzez stałą kontrolę ich szczelności), z
zaleceniem przeprowadzenia w miarę potrzeb ich dezynfekcji i dezynsekcji.
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2. Kosze uliczne powinny być ustawione zgodnie z następującymi zasadami:
1) rozmieszczenie koszy na drogach publicznych, w sposób zapewniający
utrzymanie czystości i porządku;
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeżeli
jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy nie dopuścić do
przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię,
niezależnie od szczegółowo ustalonej częstotliwości opróżniania koszy.
ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego §8.
1. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości, co najmniej:
1) raz na 2 tygodnie, dla: a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji
c) odpadów zielonych 2) raz na miesiąc, dla:
a) szkła,
b) papieru i tektury,
c) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
d) zmieszanych odpadów opakowań (opakowania z metali, tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe).
2. Pozbywanie odpadów budowlanych i remontowych obywa się z
częstotliwością dostosowaną do potrzeb właścicieli nieruchomości, w ciągu
max. 3 dni roboczych od momentu zapełnienia pojemnika lub dnia
zakończenia prac remontowo – budowlanych.
3. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą minimum 2
razy w roku.
4. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych odbywać się będzie
co najmniej raz w tygodniu.
5. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez, imprez plenerowych,
zgromadzeń odbywać się będzie niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§9.
1. Odpady w postaci: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali,
opakowań wielomateriałowych, odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji, odpadów zielonych należy przekazywać:
1) podmiotowi odbierającemu odpady, lub/i
2) do PSZOK-u, lub/i
3) dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zbierać i gromadzić w
przydomowych kompostowniach.
2. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy przekazywać:
1) do aptek, lub/i
2) do PSZOK-u, lub/i
3) podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych
objazdowych zbiórek odpadów.
3. Odpady w postaci chemikaliów należy przekazywać:
1) do PSZOK-u, lub/i
2) podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych
objazdowych zbiórek odpadów.
4. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazywać:
1) do wyznaczonych punktów ich zbiórki, lub/i
2) do PSZOK-u, lub/i
3) podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych
objazdowych zbiórek odpadów.
5. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy
przekazywać:
1) podmiotowi zajmującemu się jego sprzedażą zgodnie z przepisami
odrębnymi, lub/i
2) do PSZOK-u, lub/i
3) podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych
objazdowych zbiórek odpadów.
6. Odpady wielkogabarytowe należy przekazać:
1) do PSZOK-u, lub/i
2) podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych
objazdowych zbiórek odpadów.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać:
1) do PSZOK-u, lub/i
2) dopuszcza się odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez
przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady na zlecenie i koszt właścicieli
nieruchomości.
8. Odpady w postaci zużytych opon należy przekazywać:
1) do PSZOK-u, lub/i
2) podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych
objazdowych zbiórek odpadów
§10.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając
do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, co
najmniej raz na 2 miesiące;
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2) W przypadku, gdy nie występuje zużycie wody na terenie nieruchomości,
powodujące wytwarzanie ścieków bytowych, właściciele nieruchomości nie
są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych z częstotliwością
określoną w ust 1. 3) W przypadku wyposażenia nieruchomości w
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów
odrębnych, częstotliwość pozbywania się osadów ściekowych z danej
oczyszczalni wynika z instrukcji jej eksploatacji.
ROZDZIAŁ 5 Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami
§11.
Wymagania i zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczące
utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego dostosowane są do wymagań określonych w
obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023.
ROZDZIAŁ 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§12.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub
uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązani są
trzymać je na terenie swojej nieruchomości, uniemożliwiając wydostanie się
zwierzęcia poza jej teren stosując odpowiednie zabezpieczenia.
3. Właściciele nieruchomości posiadający zwierzęta domowe, w szczególności
psy, mogące powodować zagrożenie dla ludzi, powinni umieszczać w
widocznym miejscu tabliczki zawierającej stosowne ostrzeżenie.
4. W przypadku wyprowadzenia zwierzęcia, a w szczególności psa poza teren
nieruchomości do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta należy:
1) wyprowadzanie psa na smyczy, a psy ras dużych bądź uznanych za
agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu
oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w
kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy
opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem,
3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku
ROZDZIAŁ 7 Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§13.
1. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1) na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem ptactwa i
królików,
2) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi,
3) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich
jak strych, garaż, balkon,
4) na terenach zielonych stanowiących teren publiczny, w szczególności
skwerach, parkach, trawnikach.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z chowem
odpadów i nieczystości w sposób zapewniający właściwe warunki sanitarno epidemiologiczne, zgodny z obowiązującym prawem,
2) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości oraz zagrożeń
dla zdrowia i życia ludzi.
ROZDZIAŁ 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§14.
1. Jako obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji ustala się obszary
zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno – produkcyjnej oraz obszary
zabudowy produkcyjnej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 31 października.
ROZDZIAŁ 9
Postanowienia końcowe
§15.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku,
tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędów Gmin i w poszczególnych
sołectwach Gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego.
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§16.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
K r z y s z t o f Wy p i j ( P r z e w o d n i c z ą c y
Z g r o m a d z e n i a Z w i ą z k u
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego)

UWAGA MIESZKAŃCY!!!!
Poniżej zamieszczamy treść pisma Zakładu Usług Miejskich z
Chełmna zawierające oświadczenie firmy dot. rozwiązywania
umów na odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców
naszej gminy , którzy podpisali takie umowy z Zakładem
Usług Miejskich w Chełmnie

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
Informujemy, iż w związku z obowiązkiem przedłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości od 2 kwietnia 2013 r. pracownicy Urzędu
Gminy Stolno (stażyści, posiadający specjalne
upoważnienia wydane przez Urząd Gminy Stolno) będą
docierać z deklaracjami do poszczególnych mieszkańców i
pomagać w wypełnianiu deklaracji (wypełnione
deklaracje będą od razu przez pracowników zbierane i
przekazywane do biura Związku). Mieszkańcy, którzy nie
wypełnią i nie przekażą pracownikom deklaracji, będą
musieli osobiście złożyć deklaracje w biurze Związku
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego do dnia
15.04.2013 r.
Wójt Gminy Stolno
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Plan imprez na rok 2013
Harmonogram planowanych imprez na rok 2013 organizowanych przez Bibliotekę, Urząd
Gminy i Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno
1. Gminny turniej szachowy
2. Festyn integracyjny dla mieszkańców Gminy Stolno oraz warsztaty z decoupage, kosmetyczne i
biżuterii organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno w Cepnie 1 maja
3. Powiatowy Festyn Ruchowo-rekreacyjny dla Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia
Dziecka organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno przy pomocy Gminy Stolno 4.
Dożynki Gminne 5. Konkurs recytatorski z okazji Dnia Pluszowego Misia –25 listopad 6. 12
październik „VII WOJEWÓDZKI KONKURS PROFILAKTYCZNY-TRZEŹWY UMYSŁ
ZDROWY UMYSŁ” w Robakowie organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno przy
pomocy Gminy Stolno.

Wyłoniono wykonawców
Wyłoniono wykonawców na wykonanie robót budowlanych następujących zadań
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu. Wykonawca zadania to firma ELTOP sp.j. z Torunia. Uzyskana
cena po przetargu: 129.642,00 zł.
2. Budowa zaplecza socjalnego przy starej kuźni w Oborach”. Wykonawca zadania to firma ELTOP sp.j. z
Torunia. Uzyskana cena po przetargu: 58.794,00 zł.
3. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz” Wykonawca zadania to firma IZOBUD GARDEN z
Wiąga. 455.899,61 zł W/w wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonają oni
zadania w zakresie robót budowlanych. Osobnym postępowaniem wyłonieni zostaną wykonawcy na dostarczenie
wyposażenia. Ponadto ogłoszony został przetarg na przebudowę 4 dróg:
1. Przebudowa Trzebiełuch Zalesie na odcinku 0,6km
2. Przebudowa drogi nr 060247 na odcinku 0,4 km w miejscowości Gorzuchowo
3. Przebudowa drogi w Rybieńcu o nr 060218C
4. Przebudowa drogi w Paparzynie

Dzień Babci i Dziadka
26 stycznia br. sołectow Stolno chucznie obchodziło „Dzień Babci i Dziadka”. W spotkaniu wzieło udział ok. 40 osób z całego sołectwa.
Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi. Wszyscy bawili się wspólnie przy muzyce , którą grała na gitarze siostra
Małgorzata , oraz przygotowanych przez siostrę konkurencjach, również dzieci z kółka „ Dzieci Marii”, swoimi występami umilały
uczestnikom czas..
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Kącik kulinarny
Pikantne kotleciki w liściach sałaty
Składniki:
400 g surowej kiełbasy lub po prostu mięsa
mielonego
1 łyżeczka tartego świeżego imbiru
1 zielona chilli bez pestek, posiekana
2 łyżeczki gorczycy w proszku
1 ząbek czosnku, obrany i starty
drobno otarta skórka z 1 cytryny
1 dymka drobno posiekana
2 łyżeczki posiekanej świeżej natki kolendry
1 łyżka oleju
Do podania: liście z 1 sałaty lodowej, rzymskiej
lub endywii do owijania kotlecików

Przygotowanie:
Natnij skórę kiełbasy i wyciśnij zawartość do
miski (lub po prostu włóż do miski mięso
mielone), dodaj imbir, chilli, gorczycę, czosnek,
skórkę z cytryny, dymkę i kolendrę. Wymieszaj
wszystko starannie i uformuj kotleciki.Rozgrzej
olej na patelni i smaż pulpeciki na średnim
ogniu mnie więcej po 4-5 minut z każdej strony.
Na wierzchu powinny być rumiane a w środku
dobrze wysmażone.
Źródł:www.mojegotowanie.pl/

Kruche ziołowe babeczki z jajem
Przygotowanie:
Mąkę zmieszać z przyprawami, dodać pokrojone na kawałeczki
bardzo zimne masło, posiekać. Wbić jajko i zagnieść ciasto.
Włożyć do foliowego woreczka i odłożyć do lodówki na ok. 30
min.. Następnie rozwałkować lekko podsypując mąką, płat
ciasta nałożyć na foremki, docisnąć do ścianek a nadmiar
odciąć. Piec ok. 15 min. w piekarniku nagrzanym do 200 st. C..
Ostudzić .Jajka ugotować na twardo, obrać i pokroić w drobną
kosteczkę. Szczypiorek drobno posiekać i dodać do jajek. Dodać
majonez i doprawić do smaku. Nałożyłć porcje sałatki jajecznej
do wystudzonych babeczek. Z podanej ilości składników
otrzymamy ok. 12 - 14 babeczek śr. 6,5 cm

Składniki
CIASTO - 250 g mąki pszennej
125 g masła albo margaryny
1 jajko
1 łyżeczka suszonej bazylii
1 łyżeczka pieprzu ziołowego
1/3 łyżeczki soli
1/2 łyżeczki papryki słodkiej w proszku
NADZIENIE - 5 jajek
pęczek szczypiorku
kilka łyżeczek majonezu
do smaku: sól, pieprz ziołowy

Źródł:www.mojegotowanie.pl/

Humor
Blondynka do chłopaka:
- Bardzo Cię lubię... Mówisz mi takie ładne rzeczy... Że jestem
ładna, mądra, kochana, jedyna. Jesteś bardzo miły.
Chłopak:
- I mam tylko jedną wadę... Kłamię...

***
Po zamknięciu restauracji kelner pyta kelnera: - Dlaczego nie
wyrzucasz tego gościa co śpi pod oknem? - Bo tyle ile razy go
budzę, płaci mi rachunek.

***

- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie - mówi
nauczycielka - czy jesteś pewien, ze twojemu tacie nikt nie
pomagał?

***

Wraca mąż ze szpitala gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową i
zły jak nieszczęście mówi do żony: - Twoja matka jest zdrowa jak
koń, niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. - Nie
rozumiem - mówi żona - wczoraj lekarz powiedział mi, że mama
jest umierająca! - Nie wiem co on tobie powiedział, ale mnie
radził przygotować się na najgorsze.
Echo Stolna redagują:
Korekta:
Wykonanie:
Wydawca:
Druk:

www. stolno.com.pl

Jasio zwierza się potajemnie koledze: - Wydaje mi się, że
moi rodzice już mnie nie kochają. - Dlaczego tak twierdzisz?!
- Dają mi dziwne zabawki do kąpieli… - Spokojnie, do kąpieli
różne rzeczy się bierze. - Tak? Toster, suszarkę, przedłużacz!

***

Zdyszany mężczyzna biegnie za jadącym autobusem.
Autobus jedzie coraz szybciej. Z okna wychyla się
mężczyzna i mówi: - Chyba nas już pan nie dogoni... I wtedy
mówi biegnący facet: - Muszę, jestem kierowcą tego
autobusu!

***

Pani Kowalska rozmawia z sąsiadką: - Mój mąż ma
niesamowite szczęście! Dopiero wczoraj wykupił
ubezpieczenie a już dzisiaj wpadł pod samochód.

***

Wchodzi baba do domu, patrzy a tam mąż wisi. - Co ty
robisz? - Wieszam się - A dlaczego pod pachy? - Bo jak
dałem na szyję to mnie dusiło!

Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Robert Dobek
Urząd Gminy Stolno
ZPU Drukarnia Chełmno

Zapraszamy do współpracy wszystkich
mieszkańców Gminy Stolno.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy Stolno na poniższy adres:
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
z dopiskiem “Gazetka”
e-mail: admin@stolno.com.pl

