UCHWAŁA NR XXVI/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Kłodawa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj.
Dz.U. z 2016 r.Poz. 446 / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach / tj. Dz. U. z 2016 r poz. 250. / Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa w brzmieniu
załącznika nr 1 do uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Siwiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/136/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r.
Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku
w gminach - Dz. U. z 2015 r, poz. 87. Zgodnie z art. 11 nowelizacji dotychczasowe akty prawa miejscowego
wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na
okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.
Okres ten upływa z dniem 31 lipca 2016 roku. Uchwała nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Kłodawa jest aktem prawa miejscowego wydanym na postawie art. 4 ustawy o urzymaniu
czystości i porzadku w gminach. W związku z powyższym zaszła konieczność aby ponownie podjać
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta i gminy Kłodawa,
celem wypelnienia obowiazków ustawowych a także zachowania zasad regulujących kwestie porzadkowe na
terenie
gminy
Kłodawa
po
dniu
31 lipca
2016 roku.
Ponadto nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach zobligowała samorzady do
dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji na obszarach zabudowy jednorodzinnej w obszarze miast. W związku z powyzszym
wprowadzono do Regulaminu zapisy zgodnie z którymi na terenie gminy Kłodawa odbiór tych odpaów
z rejonu zabudowy jenorodzinnej w mieście odbywać się będzie z częstoliwością co najmniej raz na dwa
tygodnie.
Uchwała nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa była
weryfikowana przez Wydział Kontoli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu oraz Prokuraturę Rejonową w Kole. Powyższe organy wniosły uwagi co do niektórych zapisów
podjętej wówczas uchwały. W celu dostosowania się do wytycznych dokonano w niniejszym projekcie
Regulaminu stosownych zmian. Odstąpiono od wprowadzenia definicji pojęć ustawowych oraz norm
i przepisów, które są zawarte w aktach rangi ustawowej, zmieniono zapisy dotyczące obowiązkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta
i gminy w Kłodawie został również zmieniony pod kierunkiem wskazania Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Opdaów Komunalnych w Koninie jako jedynego miejsca unieszkodliwenia zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosałosci z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania z terenu gminy Kłodawa. Poprzedni Regulamin wskazywał że Składowisko
Odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zbójno, do czasu jego zamknięcia, może
służyć jako miejsce unieszkoliwienia tych odpadów. Obecnie po zamknięcia składowiska w miejscowości
Zbójno, takiej mozliwości nie ma. Ponadto w Reulaminie zmieniono zapisy mówiące o dążeniu do
osiągnięcia celów w gospodarce odpadmi wynikających z Planów gospodarki odpadami.
Zmiany ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach, stanowisko organów zewnęrznych
kontrolujących zapisy przepisów uchwały nr XXXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Kłodawa a także zmieniajace się unormowania prawne warunkują konieczność podjęcia nienijszej
uchwały.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy projekt niniejszej uchwały był poddany zaopiniowaniu przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole - do projektu uchwały nie wniesiono żadnych
zastrzeżeń.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/136/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 roku

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY KŁODAWA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa, zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Kłodawa dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób,
co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§2
Regulamin obowiązuje podmiotowo, w szczególności:
1) właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie
Gminy Kłodawa,
2) zarządców nieruchomości wielorodzinnych;
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3) zarządców dróg;
4) kierowników placów budów;
5) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej;
6) zarządców ogrodów działkowych;
7) organizatorów imprez o charakterze publicznym;
8) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie;
9) wszystkich użytkowników nieruchomości będących własnością gminy;
10) inne podmioty.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na
terenach służących do użytku publicznego.
PODROZDZIAŁ I. Obowiązki właścicieli nieruchomości.
§3
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez
wypełnianie następujących obowiązków:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników na odpady odpowiednio dla
potrzeb nieruchomości służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym a także ich najbliższego
otoczenia. Obowiązek ten dotyczy również mycia i dezynfekcji tych pojemników. Ponadto
pojemniki powinny spełniać wymagania Europejskich i Polskich Norm oraz być dostosowane
do urządzeń załadowczych pojazdów.
2) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów musi uwzględniać powszechnie obowiązujące
przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, w tym należy zagwarantować bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego punktu
zbierania odpadów. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych
zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej. Właściciel
nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do tych
pojemników w czasie odbioru odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez
narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów;
3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) uprzątanie i zbieranie odpadów komunalnych z powierzchni nieruchomości i wnętrza
budynków;
5) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych
uprawnionemu podmiotowi w terminach wyznaczonych harmonogramem;
6) wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, gdy sieć kanalizacyjna nie jest doprowadzona
do nieruchomości lub gdy nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji
sanitarnej ze względu na warunki techniczne;
7) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów,
rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.
Umieszczanie w/w informacji jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych;
8) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji obiektów budowlanych;
9) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod
mostami i wiaduktami, itp.;
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10) właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie
budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których
nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek
utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.
2. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa,
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników na odpady, właściwych do
gromadzenia wytwarzanych odpadów,
2) bieżącego sprzątania nieruchomości, w szczególności po zakończeniu działalności w danym
dniu,
3) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami,
4) selektywnego gromadzenia odpadów:
− komunalnych – według zasad niniejszego regulaminu,
− innych pochodzących z produkcji – według zawartych odrębnie umów i wymogów ochrony
środowiska, w tym przepisów prawnych.
§4
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do
zabaw, mają obowiązek:
a) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej
piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające
przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek,
b) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczki
informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem
telefonu,
c) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj)
lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi
lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających.
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci, mają obowiązek
utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i
estetyce oraz właściwym stanie technicznym.
§5
Właściciele nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego, są zobowiązani do:
1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do
nieruchomości, niezwłocznie po opadach i w miarę potrzeby. Za chodnik przylegający do
nieruchomości uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
2) składania uprzątniętego błota, śniegu, lodu i piasku na skraju chodnika lub obok szosy tak,
aby mogły być zgarnięte przez służby komunalne;
3) uprzątania z połaci dachowych warstw zalegającego śniegu i lodu, niezwłocznie po opadach
i w miarę potrzeb, jak również usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części
nieruchomości;
4) likwidowania śliskości na drogach, ulicach i placach ( zarówno publicznych jak i
wewnętrznych) w okresie mrozów i opadów śnieżnych,
§6
Właściciele nieruchomości w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi mają obowiązek stosować się do następujących zasad:
3
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1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie posesji przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływaniem wody na tereny sąsiednich posesji oraz na
tereny publiczne.
2. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolniczych w pobliżu rzek,
potoków, cieków wodnych oraz na ulicy
3. Naprawy pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn rolniczych mogą być
wykonywane poza warsztatami naprawczymi pod warunkiem, że naprawa nie wpływa ujemnie
na środowisko i nie stwarza uciążliwości dla najbliższego otoczenia.
§7
1. Na terenie gminy, w celu zachowania zasad utrzymania czystości i porządku, zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, zabrania się:
1) umieszczania w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym afiszy, reklam, nekrologów,
ogłoszeń itp.;
2) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu;
3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych;
5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
6) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, które nie spełniają
wymagań przepisów w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie;
7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
8) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz
pojemników na odpady innych właścicieli;
9) stosowania środków chemicznych do usunięcia śniegu i lodu szkodliwych dla środowiska;
10) malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
11) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem
składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest
zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z odrębnymi przepisami;
12) zagęszczania (ugniatania) mechanicznego odpadów gromadzonych w pojemnikach na
odpady, chyba, że technologia działania tych pojemników na to pozwala np. prasokontenery;
13) zrzucania z pojazdów oraz magazynowania odpadów lub materiałów w miejscach, które
zanieczyszczają, uszkadzają lub uniemożliwiają korzystanie z dróg publicznych;
14) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
PODROZDZIAŁ II. Zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych
§8
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się na terenie wszystkich
nieruchomości ( zamieszkałych i niezamieszkałych).
§9
Z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, selektywnemu zbieraniu
podlegają:
a) odpady opakowaniowe:
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− papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),
− szkło bezbarwne i kolorowe,
− tworzywa sztuczne,
− metal,
− opakowania wielomateriałowe,
b) odpady zielone
c) przeterminowane leki,
d) chemikalia i opakowania po chemikaliach
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) meble i odpady wielkogabarytowe,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
h) zużyte opony,
i) ubrania i tekstylia,
j) zużyte baterie i akumulatory.
§ 10
Odpady komunalne wymienione w § 9, zbierane w sposób selektywny i odbierane bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości, należy gromadzić w pojemnikach lub workach na odpady z
zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji:
− kolor niebieski – dla papieru i tektury,
− kolor biały – dla szkła bezbarwnego,
− kolor zielony – dla szkła kolorowego,
− kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
− kolor brązowy – dla zielonych,
− kolor biały ( przezroczyste) – na pozostałe odpady,
- siatkowe z drutu ocynkowanego na odpady z tworzyw sztucznych.
§ 11
1. Wyselekcjonowane odpady wymienione w § 9 ppkt a regulaminu, będą odbierane:
1) z nieruchomości zamieszkałych według harmonogramu odbioru odpadów, przez podmiot
działający na zlecenie Gminy Kłodawa wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień
publicznych.,
2) z terenów posesji niezamieszkałych przez podmiot uprawniony po zawarciu przez
właściciela nieruchomości stosownej umowy. W przypadku przejęcia przez gminę Kłodawa
obowiązku zagospodarowania odpadami z terenu nieruchomości niezamieszkałych, odpady
będą odbierane według harmonogramu odbioru odpadów, przez podmiot, działający na
zlecenie Gminy Kłodawa, wybrany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
2. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych
dopuszcza się unieszkodliwianie frakcji, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w
tym odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem:
− nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia,
3. Przy przyjmowaniu odpadów metali od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami,
prowadzący punkt zbierania odpadów obowiązany jest sprawdzić tożsamość osoby
przekazującej odpady i wypełnić formularz zawierający:
− określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad oraz źródło
pochodzenia,
− imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.
4. Z terenów posesji zamieszkałych, wyselekcjonowane odpady komunalne, takie jak:
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1) przeterminowane leki – mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie w aptekach do
specjalistycznych pojemników,
2) zużyte baterie – mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie do usytuowanych na terenie gminy
pojemników lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3) chemikalia i opakowania po chemikaliach, akumulatory – należy gromadzić w
przezroczystych workach tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość lub składać do
oznaczonych pojemników. Odpady te mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych workach tak,
aby można było zidentyfikować jego zawartość lub składać do oznaczonych pojemników.
Odpady te mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, ubrania i tekstylia oraz zużyte opony – odpady te
mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – odpady te są zbierane
przez mieszkańców do kontenera dostarczonego przez podmiot odbierający opady komunalne
i w nim odbierane na indywidualne zgłoszenie lub dostarczane przez mieszkańców do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7) odpady zielone – odpady te mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kłodawa,
wyselekcjonowane odpady komunalne, określone w ust. 4 regulaminu, dostarczają we własnym
zakresie i na własny koszt do pojemników na odpady ustawionych w aptekach, szkołach lub do
gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, usytuowanych na terenie
gminy Kłodawa.
6.Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w gospodarstwach rolnych lub
usługowej następuje zgodnie z zasadami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Z terenów posesji niezamieszkałych odpady komunalne, wymienione § 9, będą odbierane
przez podmiot uprawniony po zawarciu przez właściciela nieruchomości stosownej umowy. W
przypadku przejęcia przez gminę Kłodawa obowiązku zagospodarowania odpadów z terenu
nieruchomości niezamieszkałych, odpady będą odbierane według systemu odbierania odpadów
komunalnych przyjętego dla posesji zamieszkałych.
§ 12
1. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych powinny
być dostępne dla osób niepełnosprawnych.
2. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy
zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka lub pojemnika umyć.
3. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując
oddzielnie lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu opakowania, tak by opakowania
zachowały zmniejszoną objętość.
4. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed
złożeniem do worka lub pojemnika.
5. Odpady niebezpieczne należy zbierać i gromadzić, w taki sposób, aby uniemożliwić lub
ograniczyć do nich dostęp osób trzecich.
6. Właściciele nieruchomości mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiących odpady komunalne,
które powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub rozbiórkowych na terenie
6
Id: OAABJ-MVAHW-IBZIZ-OLWYJ-GLWLT. Uchwalony

Strona 7

nieruchomości, za wyjątkiem wyrobów zawierających azbest. Bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest należy do obowiązków właściciela nieruchomości, który ponosi również
związane z tym koszty.
§ 13
1. Właściciele nieruchomości zapewniają odbiór z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
poprzez zawarcie stosownej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie
takiej działalności.
2. Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości złożonego u podmiotu, z którym właściciel zawarł umowę w zakresie takiej
usługi. Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.
3. Zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz zbiorników
do gromadzenia nieczystości ciekłych i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 14
1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych ustala się
następujące rodzaje pojemników i worków na odpady i ich minimalną pojemność:
1) pojemniki i worki przewidziane do zbierania odpadów niesegregowanych:
a) worki o pojemności do 120 litrów,
b) kosze uliczne o pojemności od 30 litrów do 60 litrów,
c) pojemniki o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów,
d) kontenery o pojemności od 2 do 10 m3
2) pojemniki i worki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy:
a) worki o pojemności do 120 litrów,
b) pojemniki o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów,
c) kontenery o pojemności od 2do 10 m3
o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji
3) nieczystości ciekłe odprowadzane są do:
a) sieci kanalizacyjnej,
b) zbiorników bezodpływowych,
c) oczyszczalni przydomowych.
2. Ilość oraz pojemność zbiorników na nieczystości ciekłe oraz pojemników i worków na
odpady komunalne, musi być indywidualnie dostosowana do liczby osób, częstotliwości i
sposobu pozbywania się ich z nieruchomości.
§ 15
Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo – usługowe, przystanki
komunikacji autobusowej, parki są obowiązkowo wyposażane przez właścicieli nieruchomości
w zamocowane na stałe kosze uliczne. Na przystankach komunikacji autobusowej kosze należy
lokalizować pod wiatą, a jeżeli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
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ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 16
Podmioty uprawnione zobowiązane są do odebrania wszystkich odpadów komunalnych
powstałych na terenie nieruchomości z zachowaniem zasady ich selektywnego zbierania.
§ 17
1. Ustala się niżej wymienioną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych:
1) odpady niesegregowane (zmieszane), w tym odpady komunalne ulęgające
biodegradacji:
a) na obszarach wiejskich – co najmniej jeden raz w miesiącu,
b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu w
miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień
c) w mieście w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie w
miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
d) w mieście w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na tydzień
2) odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania
wielomateriałowe):
a) na obszarach wiejskich – co najmniej jeden raz w miesiącu,
b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,
c) w mieście w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na miesiąc, z
częstotliwością zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z pojemników,
3) przeterminowane leki i zużyte baterie – dostarczane wg potrzeb do specjalnych
pojemników ustawionych na terenie gminy,
4) chemikalia i opakowania po chemikaliach – dostarczane wg potrzeb przez
właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczane wg potrzeb przez
właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
6) meble i odpady wielkogabarytowe - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli
nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - dostarczane wg
potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub odbierane na indywidualne zgłoszenie.
8) odpady zielone - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości
systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
9) akumulatory i zużyte opony - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli
nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
10) ubrania i tekstylia - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości
systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
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2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów posesji niezamieszkałych
ustala się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Ustala się, iż częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe wynosi, co
najmniej jeden raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem, iż zbiorniki bezodpływowe musza być
usuwane z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze
zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia.
4. Częstotliwość opróżniania oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z
instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni przydomowej.
5. Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady komunalne z terenów komunalnych
przeznaczonych do użytku publicznego ustala się :
1) z koszy ulicznych – wg. potrzeb,
2) z placu targowego – na zgłoszenie zarządcy, jednak nie rzadziej niż po każdym dniu
handlowym,
3) z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy cmentarza,
4) obiektów użyteczności publicznej – codziennie.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 18
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obciążają właścicieli
nieruchomości, na których odpady powstają.
§ 19
Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają należności za odbiór i unieszkodliwianie
odpadów w formie opłat na rzecz gminy według odrębnych przepisów prawa miejscowego.
W przypadku przejęcia przez gminę Kłodawa obowiązku zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenów posesji niezamieszkałych, właściciele tych nieruchomości
zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy Kłodawa, zgodnie z przepisami ustawy, regulaminu i innymi aktami prawa
miejscowego.
§ 20
1. Wysokość opłat, o których mowa w § 19, ustalana jest na podstawie składanych deklaracji
w podziale:
1) deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych,
2) deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych – w przypadku przejęcia przez gminę
Kłodawa obowiązku zagospodarowania odpadów z terenów posesji niezamieszkałych.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:
1) posiadać umowy na odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub odbiór nieczystości
ciekłych,
2) posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych w przypadku posesji niezamieszkałych,
3) regulowania w terminie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenów nieruchomości zamieszkałych.
§ 21
1. Podmioty, które realizują zadania odbioru, lub odbioru i zagospodarowania odpadów na
terenie gminy Kłodawa zobowiązane są do przekazywania odebranych z nieruchomości
odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
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komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o., przy ulicy Sulańskiej 13 w Koninie zgodnie ze wskazaniem Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego dla regionu VIII.
2. Odpady selektywnie zbierane mogą być przekazywane do instalacji odzysku i recyklingu,
zgodnie przepisami ustawy o odpadach, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Podmiot, działający na zlecenie Gminy Kłodawa, odpady selektywnie zbierane dostarcza do
miejsc wskazanych przez Gminę Kłodawa.
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych winno podlegać zasadom:
- zapewniających osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, redukcji
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- maksymalnie ograniczających masę odpadów składowanych,
- zgodnych z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik.
§ 22
1. Wykonanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania
ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, wyposażenia nieruchomości w
szczelny zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową
oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby Burmistrza Kłodawy i Straż Miejską
w Kłodawie.
2. Burmistrz Kłodawy dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli
nieruchomości umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz wykonywania przez nich
obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.
3. Burmistrz Kłodawy dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli
nieruchomości umów na usługi odbioru nieczystości ciekłych, oraz wykonywania przez nich
obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.
4. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt 1, 2 i 3, Burmistrz
Kłodawy wydaje z urzędu stosowne decyzje, w których:
a) nakazuje wykonanie obowiązku,
b) ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób
udostępniania pojemników w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje
właścicielom nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub odbiór odpadów;
decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i
ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości, na co najmniej trzy
miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin
rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej
decyzji. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
5. W celu prawidłowego ustalenia opłat naliczanych w decyzjach wymienionych w § 22 ust. 4
pkt a i b regulaminu, Rada Miejska w Kłodawie w odrębnej uchwale, ustali stawki górnych
opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 23
1. Na terenie gminy Kłodawa tworzy się punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. Odbiór odpadów komunalnych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
odbywać się będzie zgodnie z regulaminem prowadzenia punku.
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3. Na terenie punktu właściciel nieruchomości będzie mógł oddać tylko te wyselekcjonowane
odpady komunalne z terenu swojej nieruchomości, których odbiór przewiduje regulamin
danego punktu. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do bezwzględnego selektywnego
umieszczania odpadów komunalnych do znajdujących się w punkcie pojemników do
gromadzenia odpadów.
§ 24
1. Na terenie Gminy Kłodawa dąży się do osiągnięcia następujących celów w gospodarce
odpadami:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów.
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie
wielkopolskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów
ulegających biodegradacji docelowo w 2020 r. nie więcej niż 35%.,
3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych.
4) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w
miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw
domowych docelowo 50 % w roku 2020 wytworzonych ilości.
5) Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.
6) Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.
7) Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych.
8) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
9). Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i
racjonalnych metod gospodarowania odpadami.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 25
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.
§ 26
1. Do obowiązku właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) zapewnienie zwierzętom prawidłowego wyżywienia oraz schronienia przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi;
2) wykonanie wszelkich wymaganych odrębnymi przepisami szczepień ochronnych przed
chorobami stanowiącymi zagrożenie w środowisku (powstanie epidemii, wścieklizna itp.) i
okazywanie dowodów powyższych szczepień na żądanie służb kontrolnych;
3) poza obejście posesji lub lokal mieszkalny, zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane
tylko po wyposażeniu zwierząt w zabezpieczenia (łańcuch, smycze, kagańce lub inne)
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uniemożliwiające zachowanie się zwierząt ze szkodą dla ludzi i rzeczy ruchomych lub
nieruchomych;
4) natychmiastowe sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na na
chodnikach, alejkach spacerowych klatkach schodowych, w windach i innych pomieszczeniach
wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych, (zapis ten nie dotyczy
osób niewidomych korzystających z psów przewodników):
Zebrane odchody umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach,
mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach na odpady komunalne.
5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju innym użytkownikom nieruchomości oraz
nieruchomości sąsiednich przez zwierzęta domowe;
2. Zakazuje się właścicielom zwierząt domowych:
1) umożliwiania załatwiania zwierzętom domowym potrzeb fizjologicznych w klatkach
schodowych, piwnicach, zieleńcach, piaskownicach dla dzieci oraz w otoczeniu obiektów
użyteczności publicznej;
2) wprowadzania zwierząt domowych do placówek handlowych, gastronomicznych lub innych
obiektów wspólnego lub publicznego użytku, na tereny placów gier i zabaw dla dzieci, przepisu
nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych;
3) utrzymywania gołębi na terenach zabudowy wielorodzinnej.
§ 27
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kłodawa.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej.
§ 28
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich / konie, bydło, świnie, owce, kozy,
drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły / na terenach miasta Kłodawy wyłączonych z produkcji
rolniczej z uwzględnieniem zapisu w ust. 2.
2.
Dopuszcza się na terenach miasta Kłodawy w zabudowie jednorodzinnej możliwość
trzymania drobiu i królików, jeśli nie stwarza to uciążliwości dla najbliższych sąsiadów i
istnieją odpowiednio przystosowane pomieszczenia z wydzielonym wybiegiem i zachowane są
przepisy sanitarne i epizootyczne.
§ 29
Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości, co najmniej 5m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomości sąsiedniej. Ule z trzech stron powinny posiadać ekran z zieleni o wysokości,
co najmniej 2 m.
§ 30
Wprowadza się obowiązek sprzątania odchodów zwierząt gospodarskich / krowy, konie /
prowadzonych po drogach publicznych.
§ 31
1. Padnięcie zwierzęcia należy zgłosić do pracownika d/s rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, który poinformuje podmiot zajmujący się zbieraniem padłych zwierząt.
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2. Odbiór zwierzyny padłej przez podmiot zajmujący się zbieraniem padłych zwierząt odbywać
się będzie bezpośrednio od producentów rolnych celem dalszego transportu do właściwego
zakładu utylizacji.
3. Podmiot zajmujący się zbieraniem padłych zwierząt obowiązany jest stosować obowiązujące
przepisy sanitarne i weterynaryjne.
4. Koszty transportu padłych zwierząt i utylizacji ponosi Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 32
1. W celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta
przez gryzonie wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania:
1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w miarę potrzeb;
2) w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w roku:
a) 1 termin: marzec – kwiecień,
b) 2 termin: listopad – grudzień.
2. Poza nieruchomościami mieszkalnymi obowiązkowi deratyzacji podlegają następujące
obiekty:
1) stołówki szkolne;
2) szkoły;
3) internaty, hotele;
4) zakłady gastronomiczne;
5) sklepy spożywcze i inne;
6) obiekty służby zdrowia;
7) zakłady pracy, w szczególności produkujące żywność:
a) młyny, mieszalnie pasz, piekarnie;
b) hurtownie artykułów spożywczych;
c) punkty rozprowadzające kwalifikowany materiał siewny;
8) obiekty użyteczności publicznej.
3. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych,
zatwierdzonych przez ministerstwo zdrowia o wysokiej skuteczności i relatywnie małej
toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. Wykonanie obowiązku deratyzacji właściciele nieruchomości powinni przeprowadzić przy
pomocy przeszkolonych osób.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe.
§ 33
1. Nadzór i kontrolę nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
sprawuje Burmistrz Kłodawy.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze
grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
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