
UCHWAŁA NR IV/28/2013
RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.poz.391, poz.951, z 2013 r.poz.21, poz.228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, 
Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; 
z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167,poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241;z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, 
poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
217,poz.1281,Nr 149, poz.887; z 2012 r.poz.567; z 2013 r.poz.153) 

Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychliki, który określa zasady 
utrzymania czystości i porządku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Rychliki w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Rychliki Nr IX/56/2007 z dnia 30 października 2007 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rychliki 

mgr Halina Zbróg
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Załącznik do Uchwały Nr IV/28/2013

Rady Gminy Rychliki

z dnia 10 maja 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rychliki 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
znajdujących się w gminie Rychliki wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami). 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych, 

b) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

c) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych 
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, 

d) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty 
władające nieruchomością, 

e) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, 

f) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego 
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, 

g) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w tym: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, 
owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe, 

3. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje odpadów: 

a) ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

b) wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie 
mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, 

c) niebezpieczne – rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają 
właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), 

d) niesegregowane – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ze zmianami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 
poz. 1495), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest 
podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne 
w rozumieniu przepisów o odpadach, 
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f) budowlane – rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 

g) roślinne – rozumie się przez to odpady komunalne, które powstają w skutek pielęgnacji terenów zielonych. 

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady 
do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-10, 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytych opon, 

8) odpadów zielonych, 

9) papieru i tektury, 

10) szkła bezbarwnego, 

11) szkła kolorowego, 

12) tworzywa sztucznego typu PET, 

13) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy, 

14) metali. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie 
niezwłocznym od chwili ich powstania. 

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: 

a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne, 

b) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy 
użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów. 

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmujące nadwozie 
pojazdu. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami może odbywać się wyłącznie w zakresie 
obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem: 

a) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych, 

b) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania 

§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się pojemniki, worki, kosze na 
śmieci. 
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§ 6. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą worki i znormalizowane 
pojemniki o pojemności od 60 litrów do 10.000 litrów. 

2. Pojemniki oraz worki przeznaczone do segregacji wyselekcjonowanych odpadów muszą być odpowiednio 
oznakowane. 

3. Właściciele punktów usługowo-handlowych, sklepów spożywczych i placówek gastronomicznych 
zobowiązani są do gromadzenia odpadów wyłącznie w pojemnikach. 

4. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach utwardzonych publicznych służą kosze uliczne. 

5. Do gromadzenia psich odchodów służą kosze uliczne oraz odpowiednio oznakowane pojemniki. 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 60 L, 

2) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 120 L; 

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – w rozmiarze 240 L; 

4) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L 

5) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 urządzenia po 240 L. 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 2. 

3. Ust. 2 pkt 5 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących gospodarstwo domowe, 
jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 2 pkt 5. 

4. Z zastrzeżeniem § 8, do właścicieli nieruchomości budynków wielorodzinnych, o których mowa w § 8 ust. 1, 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli 
w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L; 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L, 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L 

5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 L i 3 x 240 L 

6) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – w rozmiarze 2 x 1100 L 

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona w ust. 
1. 

4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów na zasadach 
określonych w ust. 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie 
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, o których 
mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości 
w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są gospodarstwa domowe, w ten 
sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie 
mniejszej niż 30 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości 
w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru urządzeń do gromadzenia odpadów. 
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§ 9. 1. Ustala się, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie: 

1) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 120 L; 

2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 240 L; 

3) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L; 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych pojemników do gromadzenia 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli 
z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 
3. 

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli (zarządców) nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy: 

1) dla szkół - co najmniej jeden pojemnik 1100 l, 

2) dla lokali handlowych - co najmniej jeden pojemnik 240 l, 

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - co najmniej jeden pojemnik 240 l, 

4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej jeden pojemnik 240 l, 

5) dla domów opieki- co najmniej jeden pojemnik 240 l, 

§ 11. 1. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny. 

2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych podlegają odpady: 

1) ulegające biodegradacji, 

2) makulatura, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) tekstylia, 

5) szkło, 

6) metale, 

7) odpady wielkogabarytowe, 

8) odpady budowlane, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. 

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach. 

4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz w Zespole Szkół 
w Rychlikach. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 
i przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

6. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających 
pylenie. 

7. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z ustawą. 
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8. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla 
ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania 
odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub 
osób trzecich. 

9. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady 
komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l. 

10. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących, ujednoliconych 
kolorach: 

a) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia; 

b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. 

11. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach: 

a) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia; 

b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania wielomateriałowe; 

c) czarny z przeznaczeniem na odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych. 

§ 12. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której 
zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

2. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, 
w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku. 

3. Urządzenia, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa 
tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej 
obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1. 

§ 16. 1. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 
usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 
obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań). 
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§ 18. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 
w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów 
komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób 
selektywny. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 
nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich 
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. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich 

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na obszarze 
których prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 raz w roku w terminie 
od 1 do 31 października oraz w każdym przypadku wystąpienia gryzoni. 
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