
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/165/16 

RADY GMINY KAŹMIERZ 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaźmierz”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r poz. 250) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaźmierz, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 nie określa wymagań dotyczących postępowania z odpadami 

komunalnymi, które zostało uregulowane  w Regulaminie  utrzymania porządku i czystości na terenie gmin – 

uczestników Związku Międzygminnego „Centrum zagospodarowania odpadów SELEKT” w Czempiniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/198/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaźmierz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3048). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Arleta Wojciechowska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 lipca 2016 r.

Poz. 4343



Załącznik do Uchwały Nr XXIV/165/16 

Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości położonych na obszarze gminy Kaźmierz, częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązki osób 

utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 

przed zanieczyszczeniem miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, wymagania utrzymywania zwierząt 

gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zasady wyznaczania obszarów 

podlegających deratyzacji na terenie gminy Kaźmierz i sposoby jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Do gromadzenia odpadów ulicznych (na chodnikach, placach, zieleńcach itp.) stosuje się kosze 

uliczne. Zabrania się wrzucania do tych koszy odpadów pochodzących z obiektów działalności gospodarczej 

lub odpadów komunalnych pochodzących z prywatnych posesji. 

2. Na terenie nieruchomości zabrania się spalania odpadów, w tym odpadów komunalnych, za wyjątkiem 

suchych pozostałości roślinnych, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje 

uciążliwości dla sąsiadów i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa komunikacyjnego. 

§ 3.  Obowiązek właścicieli nieruchomości oczyszczania chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości, z 

błota, śniegu i lodu oraz innych nieczystości powinien być realizowany przez usuwanie ich umożliwiające 

przejście pieszych i nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz podjęcie działań zmierzających 

do ograniczenia śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie 

po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

§ 4.  Mycie oraz naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi 

dopuszcza się przy zachowaniu następujących zasad: 

1) dopuszcza się mycie poza myjniami samochodowymi wyłącznie samochodów osobowych 

2) mycie pojazdów należy przeprowadzać w sposób nie uciążliwy dla posesji sąsiednich 

3) ścieki powstające przy myciu pojazdów należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej bądź szamb. 

Niedopuszczalne jest odprowadzanie ich bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, cieków i zbiorników 

wodnych. 

4) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że nie stwarzają uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich a powstające 

odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 5.  Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacji 

sanitarnej jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym przez siebie podmiotem uprawnionym do 

świadczenia na terenie gminy Kaźmierz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia nieruchomości do sieci 

kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani wyposażyć tę nieruchomość w przydomową oczyszczalnie ścieków lub 

w szczelny bezodpływowy zbiornik (szambo) gromadzić w nim ciekłe odpady i nie dopuścić do przepełnienia 

zbiornika, przenikania nieczystości do gleby, wód czy kanalizacji deszczowej. 
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2. Właściciel nieruchomości rolnej zobowiązany jest oddzielić ścieki komunalne od ścieków 

z gospodarstwa rolnego 

§ 7.  Usuwanie nieczystości płynnych: 

1) wywóz nieczystości płynnych z szamb wykonuje wyspecjalizowany podmiot gospodarczy  posiadający 

zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, bądź uprawniona jednostka organizacyjna gminy 

zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2) nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością i w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie przed jego przepełnieniem, 

3) do wywozu nieczystości płynnych z szamb wyznacza się punkty zlewne na terenie oczyszczalni ścieków w 

Kiączynie i Bytyniu, oraz na podstawie zawartych porozumień do innych wskazanych podmiotom 

oczyszczalni ścieków. 

4) zabronione jest odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, 

rowów bądź wylewanie ich na polach razem z gnojówką i gnojowicą. 

5) dokument świadczący o wykonaniu usługi wydany przez podmiot gospodarczy należy zachować przez 

okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym dokument wystawiono. 

§ 8. Ciekłe odpady komunalne z terenów skanalizowanych są unieszkodliwiane w komunalnych 

oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych w Kiączynie i w Bytyniu, częściowo w zakładowych 

oczyszczalniach ZPS Hochland Polska w Kaźmierzu i PREBUD w Pólku. Z pozostałych terenów ciekłe 

odpady komunalne gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i dowożone do wyznaczonych 

przy oczyszczalniach punktów zlewnych ścieków. 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 9.  Wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-

2017 zostały uregulowane w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego SELEKT z siedzibą 

w Czempiniu 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 10. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do 

sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru oraz 

utrzymywania tych zwierząt w sposób uniemożliwiający wydostanie się ich z nieruchomości. Właściciele lub 

opiekunowie psów ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 

2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać zagrożeń i uciążliwości. 

3. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras uznanych za 

agresywne na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało 

uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec. 

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń 

na klatkach schodowych, a także na terenach użyteczności publicznej takich jak chodniki, parki, skwery, 

zieleńce. 

5. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek 

handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez 

właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu). Zakaz nie dotyczy psów przewodników dla 

niepełnosprawnych. 

6. Zakazuje się wprowadzania psów na tereny kąpielisk a także do piaskownic i innych urządzeń służących 

dzieciom do zabawy. 

7. Nieruchomości, na których przebywają psy ras uznanych za agresywne oraz mogące stwarzać zagrożenie 

powinny być wyposażone w widoczną, estetyczną i czytelną tabliczkę z napisem ostrzegawczym "uwaga pies". 
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8. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim. 

9. Psy pozostające bez nadzoru właściciela lub opiekuna będą podlegały odłowieniu. W przypadku 

niemożliwości ustalenia właściciela, pies zostanie przekazany do schroniska. 

Rozdział 6. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej nie może stwarzać uciążliwości dla mieszkańców takich jak: hałas, zagrożenia dla 

środowiska, zanieczyszczenia posesji, odory oraz nie może mieć miejsca na terenach zabudowy wielorodzinnej 

i nieruchomościach zabudowanych obiektami użyteczności publicznej. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

1) utrzymania obejść gospodarczych w należytej czystości i porządku i w odpowiednim stanie sanitarnym 

2) zabezpieczenia zwierząt przed opuszczeniem nieruchomości 

3) gromadzenia odpadów i nieczystości powstałych w związku z prowadzoną hodowlą w sposób 

zabezpieczający przed skażeniem wody, gleby i powietrza 

3. Zakazuje się odprowadzania gnojówki i gnojowicy do kanalizacji sanitarnej oraz do zbiorników 

bezodpływowych przeznaczonych na ścieki bytowe. 

4. Padłe zwierzęta gospodarskie należy niezwłocznie przekazywać odpowiednim podmiotom zajmującym 

się utylizacją zwłok zwierzęcych. 

Rozdział 7. 

Wyznaczanie obszarów podlegających deratyzacji na terenie gminy Kaźmierz i sposoby jej 

przeprowadzania 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie 

nieruchomości na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na ich terenie. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy określi 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

Rozdział 8. 

Przepisy końcowe 

§ 13.  Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren nieruchomości 

osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Kaźmierz do przeprowadzenia kontroli realizacji przepisów 

zawartych w niniejszej uchwale 
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