
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/170/2013 

RADY GMINY KAMIENIEC 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec” 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4  ust. 1  i ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wielkopolskim Rada Gminy Kamieniec uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec”, 

z wyłączeniem zakresu postępowania z odpadami komunalnymi, które reguluje Uchwała nr 105/XLIII/2013 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT" z dnia 22 lutego 

2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 

„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” o następującej treści:  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec, zwany dalej 

"Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec 

dotyczące:  

1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego,  

- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

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

przeznaczonych do użytku publicznego.  

3) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

4) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.  

5) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

§ 3. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:  

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,  

2) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,  
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3) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  

4) prawo budowlane z dnia 7  lipca 1994 r. 

§ 4. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na 

terenie Gminy Kamieniec.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy i właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku na terenie nieruchomości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez:  

a) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych. 

Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych 

zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb,  

b) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem używania do mycia 

środków biodegradowalnych, a powstałe ścieki będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych lub 

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane 

do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi,  

c) naprawy pojazdów samochodowych, związanych z ich bieżącą eksploatacją, poza warsztatami 

samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że prace związane z naprawą 

pojazdów nie wpłyną ujemnie na środowisko i nie będą uciążliwe dla najbliższego otoczenia. Powstałe 

odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

d) zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.  

Rozdział 3. 

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

przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń i wylewania ich 

zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Częstotliwość 

opróżniania z osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnej instrukcji ich 

eksploatacji.  

2.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.  

3.  Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości ciekłych, pracownicy 

podmiotu uprawnionego mają obowiązek usunąć natychmiast.  

4.  Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport nieczystości ciekłych, aby 

nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.  

5.  Urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych należy utrzymywać w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz umożliwić łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego ich opróżniania.  

6.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika przyjętych 

ścieków do stacji zlewnych. 

Rozdział 4. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§ 7. 1. Właściciele i posiadacze psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami.  

2.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponosząc pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt.  
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3.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na swojej 

nieruchomości oraz zapewniać właściwą opiekę, ponosząc pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt 

które utrzymują.  

4.  Właściciele i posiadacze psów są zobowiązani do należytego zabezpieczenia psa w przypadku, gdy 

zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób 

uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia.  

5.  Na terenie użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny- na smyczy i w kagańcu 

oraz przez osoby dorosłe.  

6.  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 oraz na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej 

opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, oznakowanej odpowiednią tabliczką o której mowa 

w pkt. 7.  

7.  Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 

nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 

w miejscu widocznym, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem “UWAGA PIES” 

lub o podobnej treści.  

8.  Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe 

dla sąsiadów.  

9. Zabronione jest wprowadzanie psów i innych zwierząt:  

a) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego,  

b) na tereny placów zabaw i gier dla dzieci, szczególnie piaskownic. 

10.  Przepisy ust. 9  pkt a) nie dotyczą osób niewidomych korzystających z pomocy psów-przewodników.  

11.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego. 

Rozdział 5. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.  

§ 8. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich (należy przez to rozumieć w szczególności świnie, kozy, 

owce, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, norki, tchórzofretki, lisy, pszczoły oraz 

inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) na 

nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych gminy Kamieniec na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej odbywa się przy zachowaniu następujących warunków:  

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),  

b) utrzymanie i hodowla zwierząt powinny być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszały 

warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowały uciążliwych 

zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających 

w obiektach przeznaczonych na stały pobyt lub w ich bezpośredniej bliskości,  

c) chów lub hodowla zwierząt odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie miejsce dla zwierząt, a także 

miejsce służące do przygotowania karmy i gromadzenia w sposób właściwy odchodów tych zwierząt-

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

d) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny 

z przepisami odrębnymi, w tym zwłaszcza nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz 

wód powierzchniowych i podziemnych,  

e) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością jej opuszczenia przez zwierzęta gospodarskie.  

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,  
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b) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią,  

c) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką w sposób przewidziany dla 

ścieków,  

d) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na 

nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz posiadających 

instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników,  

e) uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie oraz sprzęt i pojazdy 

wykorzystywane do obsługi tych zwierząt,  

f) sprzątania odchodów zwierząt powstałych podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone 

do wspólnego użytku,  

g) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomości 

sąsiednich uciążliwości takich jak hałas czy odór,  

h) usunięcie padłego lub zabitego zwierzęcia jest obowiązkiem osób posiadających zwierzę lub właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się padłe zwierzę.  

3.  W przypadku zwierząt gospodarskich takich jak pszczoły miodne zakazuje się umieszczania uli 

w odległości mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości, a taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 

pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 6. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania  

§ 9. 1. Na terenie nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, wielorodzinnej przeprowadza się 

w miarę potrzeby w terminie do końca października każdego roku deratyzację oraz na bieżąco w przypadku 

wystąpienie gryzoni na terenie danej nieruchomości.  

2.  W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzację należy 

przeprowadzić niezwłocznie. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe  

§ 10. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt.  

2.  Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Kamieniec realizuje Związek 

Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT" na podstawie Uchwały NR 105/XLIII/2013 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT" z dnia 22 lutego 

2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 

„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. 

§ 11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają zasady i tryb 

postępowania przewidziane w przepisach Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia.  

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Roman Bosy 
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