
                      Uchwała Nr XXXVI/355/06         
                                                             Rady Gminy Kłodawa                                           

z dnia  25 października 2006r

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie 
Gminy Kłodawa

Na podstawie art.  4  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i
porządku w gminach ( Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zmianami tekst jednolity Dz. U.
Nr 236 poz. 2008 z 2005 r.) uchwala się, co następuje:

REGULAMIN  UTRZYMANIA  CZYSTO ŚCI  I  PORZĄDKU  NA  TERENIE
GMINY  KŁODAWA

Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa.

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kłodawa.

§ 2. - uchylony

§ 3.1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie,  bez  dodatkowego  oznaczenia – naleŜy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia

13 września 1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);

2) właścicielach  nieruchomości - naleŜy  przez  to  rozumieć  takŜe  współwłaścicieli,
uŜytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne i  osoby  posiadające
nieruchomość  w  zarządzie  lub  uŜytkowaniu,  a  takŜe  inne  podmioty  władające
nieruchomością; 
JeŜeli  nieruchomość  jest  zabudowana  budynkami  wielolokalowymi,  w  których
ustanowiono  odrębną  własność  lokali,  obowiązki  właściciela  nieruchomości  obciąŜają
osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994
r.      o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 ze zm.), lub właścicieli lokali,
jeśli zarząd nie został wybrany;

3) odpadach komunalnych niesegregowanych - naleŜy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych,
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

4) zwierzętach  domowych - naleŜy przez  to  rozumieć  zwierzęta  tradycyjnie  przebywające
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;



5) właścicielach zwierząt domowych - naleŜy przez to rozumieć takŜe posiadaczy i utrzymujących
zwierzęta;

6) odpadach  komunalnych  niesegregowanych – naleŜy  przez  to  rozumieć  zmieszane  odpady
komunalne,  powstające  w związku  z  bytowaniem  człowieka,  takie  jak:  resztki  spoŜywcze,
odpady z papieru, opakowania towarów codziennego uŜytku, uszkodzone naczynia, tekstylia,
puszki itp. odpady, zbierane do typowych pojemników;

7) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – naleŜy przez to rozumieć odpady komunalne,
które ze względu na swoje rozmiary lub masę, np. stare meble, wózki dziecięce, wanny, pralki,
lodówki,  deski,  materace  itp.,  nie  mogą  być  umieszczane  w typowych  pojemnikach,  gdyŜ
mogłoby  to  spowodować  uszkodzenie  pojemnika,  utrudnienie  uŜytkownikom  swobodnego
korzystania z pojemnika a wywoŜącemu dokonania czynności jego opróŜnienia;

8) odpadach niebezpiecznych - naleŜy przez to rozumieć  odpady posiadające co najmniej  jedną
właściwość lub zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załącznikach nr 2, 3
i 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.);

9) odpadach  roślinnych - naleŜy  przez  to  rozumieć  odpady  powstające  w  wyniku  uprawy
i pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych; zalicza się tu takŜe odpady pochodzenia roślinnego
z targowisk;

10)chodnikach – naleŜy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej (ulicy), przeznaczoną
dla ruchu pieszego;

11)nieczystościach ciekłych - naleŜy przez to rozumieć ścieki, tj. wody zuŜyte na cele bytowe lub
gospodarcze, gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

12)zbiornikach bezodpływowych - naleŜy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone
do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

13)stacjach  zlewnych - naleŜy  przez  to  rozumieć  instalacje  i  urządzenia  zlokalizowane  przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, słuŜące do przyjmowania
nieczystości ciekłych, dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi;

14)wywoŜącym - naleŜy  przez  to  rozumieć  przedsiębiorcę  posiadającego  zezwolenie  na
prowadzenie  działalności  w zakresie  odbierania  i  transportu  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości  lub  na  opróŜnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport
nieczystości  ciekłych;  definicję  tę  wypełniają  równieŜ  gminne  jednostki  organizacyjne,
spełniające warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń;

15)terenach słuŜących  do  uŜytku  publicznego – naleŜy przez  to  rozumieć  drogi  (ulice),  place,
deptaki, parkingi, parki, skwery itp. tereny, do których dostęp jest swobodny;

16)terenach słuŜących do uŜytku wspólnego - naleŜy przez to rozumieć  wewnętrzne chodniki  i
place, podwórza, przejścia, bramy itp. miejsca, znajdujące  się wewnątrz nieruchomości, słuŜące
przede wszystkim potrzebom mieszkających na nieruchomości;

17)zabudowie  zwartej  –  rozumie  się  przez  to  zabudowę  mieszkaniową  znajdującą  się  w
sąsiedztwie  wyodrębnionych  działek  geodezyjnych  na  których  istnieje  zabudowa
mieszkaniowa ;

§4.1.   Gmina  Kłodawa  tworzy  odpowiednie   warunki   do   utrzymania  czystości  i  porządku
w szczególności poprzez:

1)  propagowanie działań mieszkańców gminy na rzecz ekologii;
2)  wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw mieszkańców zmierzających do 

utrzymania czystości i porządku w miejscu zamieszkiwania;
3)  utrzymanie na terenie gminy oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej;
4)  wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie 

utrzymania czystości i porządku;
5)  bieŜącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu;



6)  tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, odpadów;
     7)  podpisanie umowy z podmiotem posiadającym stosowne pozwolenie na zbieranie          
         transport i utylizację zwłok padłych zwierząt   

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

§ 5.1.Właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do  utrzymania  czystości  i porządku  oraz
naleŜytego stanu sanitarno–higienicznego i estetycznego nieruchomości.

2.Obowiązek, określony w ust. 1, właściciele nieruchomości realizują  poprzez:
 1)  wyznaczenie na nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów;

     2) wyposaŜenie nieruchomości  w dostateczną  ilość  pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych, przez ich zakup, wydzierŜawienie lub inny sposób, ustalony z 
wywoŜącym;

          3)     przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej lub wybudowanie zbiornika        
    bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

4)     zawarcie pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na 
    prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu:
a) odpadów stałych powstających w gospodarstwach domowych,
b) nieczystości ciekłych, w przypadku wyposaŜenia nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy;
5) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie śliskości

z części nieruchomości udostępnionej do uŜytku wspólnego, np. z wewnętrznych 
chodników, podwórzy, przejść, bram itp., oraz z części nieruchomości udostępnionej do 
uŜytku publicznego, np. parkingi przy obiektach handlowych;

6) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków, np. gruzu itp.;

 7)  utrzymanie w naleŜytej czystości i porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego
uŜytku;

 8) utrzymanie w naleŜytym stanie technicznym i sanitarnym altan, boksów i innych 
pomieszczeń  z pojemnikami na odpady;

9) niezwłoczne usuwanie z dachów, rynien, gzymsów, balkonów i innych części budynku 
sopli lodowych i nawisów śniegu, stwarzających zagroŜenie dla ludzi, zwierząt i mienia;

10) systematyczne usuwanie zalegającego śniegu i lodu z budynków o płaskiej konstrukcji 
dachu oraz nachyleniu nieprzekraczającym kąta 20° . 

11) utrzymanie w dobrym stanie technicznym, czystości i estetycznym wyglądzie zabudowań, 
elementów małej architektury i ogrodzeń;

12) niezwłoczny demontaŜ i rozbiórkę urządzeń, konstrukcji i obiektów zdewastowanych 
i zagraŜających bezpieczeństwu zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;

13) mycie i naprawę pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych;

a) mycie pojazdów na terenie posesji jest dopuszczalne przy uŜyciu środków ulegających 
biodegradacji, przy czym nie moŜe ono powodować uciąŜliwości dla nieruchomości 
sąsiednich;

b) naprawa pojazdów na terenie posesji jest dopuszczalna w zakresie niepowodującym 
powstawanie odpadów szkodliwych, ponadnormatywnego hałasu i nadmiernie 
wydzielanych spalin;

                  14) umieszczanie w budynkach wielolokalowych tablic zawierających dane:
a) adres właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz regulaminu porządku domowego,



b) numer telefonu pogotowia ratunkowego, policji, straŜy poŜarnej, pogotowia, 
energetycznego, gazowego i wodociągowego.

3. Właściciel  nieruchomości  winien  wykonywać  czynności,  związane  z  utrzymaniem
czystości  i  porządku  na  nieruchomości  w  sposób  nie  powodujący  zanieczyszczenia
przekraczającego dopuszczalne normy i uciąŜliwości .

§ 6.1. Właściciele nieruchomości lub zarządcy władający nieruchomością  są  zobowiązani
do:

2.  Usuwania  błota,  śniegu,  lodu  i innych  zanieczyszczeń  oraz  śliskości  z  chodnika
przyległego do nieruchomości:

1)  błoto, śnieg i lód naleŜy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie 
 zagraŜający istniejącej zieleni i nie blokujący odpływu wody;

2)  środki zapobiegające śliskości, naleŜy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich 
 zastosowania;

3)  zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na 
 jezdnię lub zieleń przydroŜną;

4) zakazuje się stosowania przy usuwaniu śliskości na chodnikach środków chemicznych, 
 szkodliwych dla zdrowia człowieka;

5)  usuwanie błota, śniegu, lodu i śliskości winno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych 
zanieczyszczeń – systematycznie i w miarę potrzeb.
3. Czynności określone w pkt. 1-3 naleŜy wykonać w sposób nie powodujący zakłóceń

w ruchu pojazdów i pieszych.

§ 7.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zagospodarowania wód opadowych na
terenie posesji. 

§ 8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń
i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, rysunków napisów itp., umieszczonych tam bez zachowania
trybu przewidzianego przepisami prawa.

§ 9.Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek ustawienia koszy na odpady stałe
na terenach, które w całości lub części są terenami uŜyteczności publicznej.

 
§ 10.1.Na terenie Gminy Kłodawa zabrania się:

1) spalania odpadów poza instalacjami i urządzeniami określonymi w odrębnych przepisach 
oraz tymi, dla których uzyskano decyzję wojewody, zezwalającą na takie spalanie; 
w szczególności zakaz ten dotyczy spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach 
grzewczych budynków- dopuszcza się spalanie suchych odpadów roślinnych, takich jak 
trawa,chwasty,liście itp.,zebranych w trakcie prac porządkowych w ogrodach i na działkach
warzywniczo-owocowych pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego
i nie powodowania uciąŜliwości dla otoczenia;

2) rozniecania ognisk w miejscach publicznych poza miejscami wyznaczonymi do tego celu;
3) umieszczania  ogłoszeń,  afiszy,  plakatów,  nekrologów,  reklam itp.  oraz  malowania  haseł

i rysunków (np. graffiti) na terenie nieruchomości bez zgody jej właściciela;
4) umieszczania ogłoszeń, afiszy, plakatów, nekrologów, reklam itp. w miejscach do tego celu

niewyznaczonych;
5) zanieczyszczania miejsc publicznych;
6) dewastowania mienia publicznego w tym zieleni oraz obiektów infrastruktury technicznej i

społecznej;



7) wykorzystywania ŜuŜla, popiołów i  innych podobnych materiałów do utwardzania gruntu,
bez uprzedniego udokumentowania braku ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

8) zakopywania odpadów;
9) postępowania z padłymi zwierzętami w sposób inny niŜ natychmiastowe przekazywanie do 

utylizacji przez podmioty do tego uprawnione;
10) wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych oraz/lub opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie;
11) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów stałych 

i nieczystości ciekłych;
13) usuwania jakichkolwiek odpadów z nieruchomości do koszy ulicznych;
14) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne piasku, ziemi, śniegu, lodu, gorącego 

popiołu i  ŜuŜla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, Ŝrących i wybuchowych, 
odpadów przemysłowych, medycznych, środków ochrony roślin itp.

§ 11.1 Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  przechowywania  przez  okres  12
miesięcy,  dla celów kontrolnych,  dokumenty  potwierdzające korzystanie z usług wywoŜącego
w zakresie odbioru i transportu wszelkich odpadów oraz, jeŜeli dotyczy, opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są: umowa o wykonanie usługi, lub dowody za
wywóz nieczystości płynnych .

Rozdział IV. 
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych stałych.

§ 12.Władający nieruchomością jest zobowiązany do zachowania odpowiednich warunków
sanitarno-higienicznych poprzez zawarcie umowy z odbiorcą który zapewni odpowiednią liczbę
pojemników, ich pojemność i częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych z nieruchomości.

§ 13.W przypadku wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych,
np. w okresie świątecznym, dopuszcza się gromadzenie części odpadów w szczelnych workach z
PE,  pod  warunkiem  uzgodnienia  z  wywoŜącym  warunków  i  terminu  ich  odbioru  z  terenu
nieruchomości.

§ 14.1.Właściciele nieruchomości połoŜonych w miejscowościach, w których rozstawione
są gniazda do selektywnej zbiórki odpadów mają obowiązek segregacji.

2. WywoŜący,  odbierający  od  właścicieli  nieruchomości  odpady  komunalne
niesegregowane,  jest  zobowiązany  do  odbierania  z  tych  nieruchomości  wszystkich  odpadów
zebranych selektywnie, przez wyposaŜenie ich w worki z PE lub odpowiednie pojemniki.

3. Koszty  związane  z  indywidualną  zbiórką  selektywną  odpadów  od  właścicieli
poszczególnych posesji,  reguluje porozumienie zawarte pomiędzy ich wytwórcą a odbiorcą. 

§ 15.1. W zabudowie wielorodzinnej zwartej dopuszcza się wdroŜenie selektywnej zbiórki
odpadów z podziałem na:

1) odpady tzw. „suche” – wszystkie odpady opakowaniowe zbierane łącznie, 
2) odpady tzw. „mokre” – odpady biodegradowalne,przy wykorzystaniu oddzielnych, zwykłych

pojemników, jak na odpady niesegregowane.



§ 16. W pojemnikach na odpady segregowane wolno umieszczać tylko odpady zgodne ze
wskazanym na nich rodzajem odpadu.

§ 17.. Lokalizację  gniazd  selektywnej  zbiórki  odpadów  ustala  Wójt  Gminy  Kłodawa
w porozumieniu z Radą Sołecką.

§ 18.1. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych powinno być  przygotowane zgodnie
z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków
technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, ze zm.)

2. Miejsce  ustawienia  pojemników,  drogi  dojazdu  i  ewentualnie  miejsce  wystawienia
pojemników na czas odbioru odpadów, winny być uzgodnione między właścicielem nieruchomości
a wywoŜącym.

3. Pojemniki  na  odpady  komunalne  powinny  być  ustawiane  na  terenie  nieruchomości
w miejscu:

1) wydzielonym, widocznym, moŜliwie oznaczonym, na równej i w miarę moŜliwości 
utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przez zbieraniem się wody i błota;

2) łatwo dostępnym dla uŜytkowników, w sposób nie powodujący nadmiernych uciąŜliwości
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich, korzystających 
z nieruchomości;

3) swobodnie dostępnym dla pracowników wywoŜącego, bez konieczności otwierania wejścia 
(bramy) na teren nieruchomości, w terminie uzgodnionego odbioru odpadów.

§ 19.  W przypadku  braku  moŜliwości  wjazdu  pojazdu  specjalistycznego  do  transportu
odpadów  na  teren  nieruchomości,  właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany,  w  dniu
uzgodnionego  odbioru,  wystawić  pojemniki  przed  nieruchomość.  Pojemniki  te  nie  powinny
stanowić utrudnienia dla ruchu drogowego i pieszych, naleŜy je przestawić na teren nieruchomości
niezwłocznie po odebraniu odpadów przez wywoŜącego.

§ 20.1. Koszty przygotowania,  urządzenia  i  utrzymania  miejsca czasowego gromadzenia
nieczystości stałych ponoszą solidarnie wszyscy uŜytkujący.

2. Ze względów sanitarno-higienicznych wymagane jest przeprowadzanie z częstotliwością
dostosowaną  do  potrzeb, nie  rzadziej,  niŜ  co  90  dni,  dezynfekcji  pojemników,  w  sposób  nie
powodujący  zanieczyszczenia  środowiska.  Zaleca  się  zlecenie  tej  czynności  wywoŜącemu  w
ramach zawartej z nim umowy na odbiór odpadów.

3. Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  utrzymania  w  czystości  miejsca  ustawienia
pojemnika, zarówno w przypadku jego usytuowania na nieruchomości, jak i poza nią.

4. Właściciel  nieruchomości  winien  egzekwować  od  wywoŜącego dokonywania  odbioru
odpadów zgodnie z harmonogramem i pozostawiania w czystości miejsca ustawienia pojemników.
W przeciwnym przypadku, obowiązek usunięcia zanieczyszczenia miejsca ustawienia pojemników,
zawinionego przez wywoŜącego, egzekwowany będzie od właściciela nieruchomości.

§ 21.1. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych moŜe być prowadzona na:
1) chodniku lub poboczu drogi, przy altankach lub stanowiskach z pojemnikami, w sposób 

nie utrudniający ruchu drogowego i pieszego, z tym, Ŝe wystawienie odpadów nie i powinno
nastąpić wcześniej, niŜ na 24 godz. przed terminem ich odbioru, wynikającym z 
uzgodnionego terminu;

2) wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w przypadku zabudowy wielorodzinnej 
w miejscu wskazanym przez zarządcę i w sposób nie utrudniający korzystania z części 



nieruchomości przeznaczonej do uŜytku wspólnego, przy zapewnieniu wywoŜącemu 
łatwego dostępu do składowanych odpadów w terminie odbioru.

    2. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady  niebezpieczne naleŜy dostarczać do
punktu  gromadzenia  znajdującego  się  na  terenie  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości
RóŜanki.

§ 22.1. Odpady budowlane, powstające przy remontach i modernizacji lokali i budynków,
metodą gospodarczą przez właścicieli, muszą być gromadzone odrębnie od pozostałych odpadów
komunalnych, w specjalnych pojemnikach typu kontenerowego, udostępnionych przez
wywoŜącego, ustawionych w miejscu nie utrudniającym ich wywozu. 

2. W przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, miejsce gromadzenia
odpadów budowlanych wyznacza jej zarządca. Miejsce to nie powinno utrudniać korzystania z
części nieruchomości do wspólnego uŜytku.

3. JeŜeli miejsce ustawienia pojemnika na odpady budowlane wykracza poza teren
nieruchomości, naleŜy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej na czasowe jej zajęcie.

§ 23. Właściciel nieruchomości, na której, w wyniku pielęgnacji zieleni, uprawy
i pielęgnacji ogródków oraz działek warzywnych i owocowych, powstają odpady roślinne,
zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania wywoŜącemu lub gospodarczego
wykorzystania.

§ 24. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomości, winien
być uregulowany w kompleksowej umowie, o której mowa w § 11 ust. 2 zawartej pomiędzy
właścicielem nieruchomości a wywoŜącym, określającej warunki realizacji usługi, w tym miejsce
gromadzenia odpadów i harmonogram ich wywozu, oraz zasady wzajemnych rozliczeń z tego
tytułu.

§ 25.1. Powstałe na nieruchomości odpady inne, niŜ komunale, tj. odpady z działalności
gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia,
odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zmianami).    

2. Odbiór tych odpadów z nieruchomości nastąpi na podstawie odrębnej umowy, zawartej
pomiędzy właścicielem nieruchomości a wywoŜącym.

Rozdział V. Częstotliwość usuwania odpadów

§ 26.W celu utrzymania właściwego stanu sanitarno–higienicznego, częstotliwość usuwania
odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości powinna wynosić co najmniej raz w
tygodniu.

§ 27.1. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie odbywa się:
1) w systemie pojemnikowym – na bieŜąco, po stwierdzeniu przez wywoŜącego, w drodze  

monitoringu, odpowiednio wysokiego stopnia zapełnienia pojemników;
          2) w systemie workowym – zgodnie z harmonogramem ustalonym z właścicielem 

nieruchomości.



§ 28. Odpady komunalne wielkogabarytowe usuwane są przez wywoŜącego w uzgodnieniu
zgodnie z posiadaczem odpadów . 

§ 29.Odpady z koszy ulicznych usuwa się w miarę ich zapełniania, w sposób zapewniający
zachowanie czystości i porządku na drogach publicznych.

Rozdział VI. 
Rodzaje i minimalna pojemności urządzeń do zbierania odpadów komunalnych.

§ 30.1. Do gromadzenia odpadów komunalnych słuŜą niŜej wymienione urządzenia:
1) kosze uliczne i parkowe, o pojemności od 10 do 50 dm3;
2) pojemniki na odpady niesegregowane, o pojemności od 80 do 1100 dm3;
3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
4) pojemniki typu kontenerowego, przeznaczone głównie na odpady budowlane;
5) pojemniki na odpady niebezpieczne oraz worki o pojemności 110 dm3, wykonane z folii 

PE.

§ 31.1. Odpady komunalne  mogą  być  gromadzone  jedynie  w  zamkniętych  i szczelnych
pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych. 

2. Do  gromadzenia  odpadów z  tworzyw  sztucznych  dopuszcza  się  pojemniki  aŜurowe,
wykonane z siatki stalowej lub z innego wytrzymałego materiału.

§ 32.1. Pojemniki, o których mowa w  § 30 ust.1, muszą spełniać wymagania właściwych
Polskich Norm i posiadać atesty, gwarantujące:

1) dopasowanie do urządzeń załadowczych specjalistycznych pojazdów wywoŜącego;
2) bezpieczeństwo uŜytkownikom podczas gromadzenia odpadów i wywoŜącemu podczas 

czynności opróŜniania;
3) długotrwałe uŜytkowanie.

§ 33.1. Dla  potrzeb  selektywnej  zbiórki  odpadów  stosuje  się  pojemniki  odpowiadające
ogólnym  warunkom  określonym  w  niniejszym  Regulaminie,  o  podanej  niŜej  kolorystyce
i dodatkowym napisie:

1) zielony – z przeznaczeniem na szkło (napis „Szkło”);
2) niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę (napis „Papier”);
3) Ŝółty lub siatkowy – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (napis „Plastik”);
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (napis „Bio”).

2. Zaleca  się  rozdzielną  zbiórkę  szkła  wg  jego  rodzaju  i  barwy,  zastrzegając  w  takim
przypadku następującą kolorystykę pojemników:

1) zielony – z przeznaczeniem na szkło mieszane i kolorowe (napis „ Szkło kolorowe”);
2) biały – z przeznaczeniem na szkło białe (napis „Szkło białe”).

§ 34.1.Przyjmuje  się  średnie  ilości  odpadów  komunalnych,  wytwarzanych  przez
statystycznego mieszkańca Gminy Kłodawa co wynosi:
≈1,08  m3/mieszkańca - w  okresie  jednego  roku  -  wywóz  w  systemie  jedno-tygodniowym
tj.≈ 0,021 m3/mieszkańca ,(21 dm3/mieszkańca) - w okresie jednego tygodnia; 
    2. Pojemność pojemnika na odpady komunalne winna być dostosowana do liczby   osób
z  niego korzystających z  uwzględnieniem konieczności  wywozu w systemie  tygodniowym
zgodnie z załoŜeniem ust.1.



§ 35.1. Wymaganą  pojemność  pojemników dla  nieruchomości  zamieszkałych  ustala  się,
przy uwzględnieniu na podstawie:

1) charakteru zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości;
 2) średniej ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych w okresie jednego tygodnia przez 

statystycznego mieszkańca Gminy Kłodawa zgodnie z § 34 ust.1liczby mieszkańców 
3) zamieszkałych na nieruchomości;
4) uzgodnionej częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości.

2. KaŜda nieruchomość winna być wyposaŜona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności
80 dm3.

§ 36.  Prowadzący  działalność  gospodarczą,  kierujący  instytucjami  oświaty,  zdrowia  i
innymi placówkami, są zobowiązani wyposaŜyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne
o takiej łącznej pojemności, aby spełniony został wymóg określony § 12.

§ 37. Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani  do udzielenia  wywoŜącemu rzetelnych
i wiarygodnych informacji, potrzebnych do sporządzenia umowy o odbiór odpadów komunalnych
w  zgodzie  z  wymaganiami  określonymi  w  Regulaminie,  w  tym  szczególnie  do  określenia
niezbędnej  pojemności  pojemników,  w  jakie  naleŜy  wyposaŜyć  nieruchomość,  oraz  ustalenia
częstotliwości odbioru wytworzonych na niej odpadów.

§ 38.  Urządzenia  do  zbierania  odpadów  na  drogach  publicznych  powinny  posiadać
pojemność nie mniejszą niŜ 20 dcm 3 .

Rozdział VII. 
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych

§ 39. Nieczystości ciekłe, powstające na nieruchomościach nie przyłączonych do kanalizacji
sanitarnej,  muszą  być  przejściowo gromadzone w szczelnych bezodpływowych zbiornikach lub
odprowadzane do przydomowych oczyszczalni  ścieków, spełniających wymagania określone w
odrębnych przepisach.

§ 40. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych winny być wykonane
i usytuowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

§ 41.1. W przypadku nieruchomości wyposaŜonych w przydomową oczyszczalnię ścieków
komunalnych, odprowadzającą ścieki w ilości większej niŜ 5 m3/dobę do wód powierzchniowych
lub do ziemi, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do posiadania:

1) pozwolenia wodno–prawnego na dokonywanie tej czynności;
2) wyników badań oczyszczonych ścieków; 
3) dokumentów za wywóz z oczyszczalni osadów i innych pozostałości technologicznych.

2. Właściciel  nieruchomości  wyposaŜonej  w  przydomową  oczyszczalnie  ścieków
komunalnych, odprowadzającą ścieki w ilości do 5 m3/dobę, jest zobowiązany dokonać  zgłoszenia
tej instalacji  w Urzędzie Gminy Kłodawa.

§ 42. Szczelny  zbiornik  bezodpływowy  nieczystości  ciekłych  lub  przydomowa
oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu
asenizacyjnego.



§ 43. Właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  do  utrzymania  zbiorników
bezodpływowych  i  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  w  dobrym  stanie  technicznym
i eksploatacyjnym, nie zagraŜającym zanieczyszczeniem ziemi i wód.

§ 44. Właściciel  nieruchomości,  nie  podłączonej  do  kanalizacji  sanitarnej,  winien
dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego i częstotliwość jego opróŜniania do liczby osób,
stale  lub  czasowo  przebywających  na  jej  terenie,  w  taki  sposób,  aby  nie  następowało  jego
przepełnienie, skutkujące zanieczyszczeniem ziemi i wód.

§ 45. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do liczby
osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, w taki sposób, aby zapewnione było  uzyskanie,
określonego w odrębnych przepisach, stopnia ich oczyszczenia.

§ 46. Ilość  wytworzonych  nieczystości  ciekłych,  w  przypadku  nieruchomości  nie
posiadających  wodomierza,  wylicza  się  wg  zasad  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody
(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

§ 47. - uchylony

Rozdział VIII. 
Inne wymagania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 48.1.  Niesegregowane  odpady  komunalne  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów
komunalnych, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
winien,  zgodnie z  Wojewódzkim i  Gminnym Planem Gospodarki  Odpadami,  przekazywać  do
Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim.

2.  Odpady komunalne, zebrane selektywnie,  wywoŜący winien przekazywać  podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania nimi, przy przestrzeganiu zasad
określonych w § 9 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U.z 2001 Nr 62.
poz. 628).

§ 49.1.  Przyjmuje  się  maksymalne  poziomy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji,  zebranych  na  terenie  Gminy  Kłodawa,  dopuszczonych  do  składowania  na
składowisku odpadów:

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji,

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji,

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji,w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozdział IX. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 50.1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy:
1) sprawowanie nad nimi stałego i skutecznego dozoru;
2) zachowania niezbędnych środków ostroŜności, zapewniających ochronę przed 

zagroŜeniem dla Ŝycia i zdrowia ludzi oraz innych zwierząt;



3) sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności do nie pozostawiania ich bez 
dozoru;

4) utrzymywanie zwierząt w taki sposób aby nie zagraŜały Ŝyciu i zdrowiu osób 
postronnych:

a) psy oraz inne zwierzęta mogące być agresywne naleŜy utrzymywać w pomieszczeniach 
zamkniętych (kojcach), na terenie nieruchomości, w sposób uniemoŜliwiający  ucieczkę 
zwierzęcia z posesji.

5) zabezpieczenie nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, w sposób 
uniemoŜliwiający wydostanie się poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym 
miejscu tabliczki z napisem „Uwaga (Zły) Pies!”, bądź tabliczki z rysunkiem psa lub 
o innej, zbliŜonej treści ostrzegawczej;

6) swoboda wejścia na teren takiej nieruchomości powinna być ograniczona, np. przez 
wyposaŜenie bramki (furtki) w zamknięcie i dzwonek;

7) dołoŜenie starań, aby zwierzęta były jak najmniej uciąŜliwe dla otoczenia, w tym 
natychmiastowe reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju i porządku 
publicznego, wywołanych zachowaniem tych zwierząt;

8) usuwanie spowodowanych przez zwierzęta zanieczyszczeń na klatkach schodowych, 
w pomieszczeniach budynku słuŜących do wspólnego uŜytku, a takŜe na terenach uŜytku 
publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp., 

9) - uchylony
10) okazywanie na Ŝądanie słuŜb porządkowych, sanitarnych, weterynaryjnych, Policji, StraŜy

Gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
11) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u zwierząt

objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną;
12)  wyprowadzanie psa  na uwięzi i w kagańcu;
13) wyprowadzanie psa, w przypadku rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 

zagraŜającego otoczeniu, niezaleŜnie od spełnienia warunku określonego w pkt 12, 
wyłącznie przez osobę pełnoletnią;

14) dopuszcza się na terenach ustronnych uwalnianie psa z uwięzi wyłącznie w kagańcu, pod 
warunkiem zapewnienia pełnej kontroli nad jego zachowaniem co winno zapewnić 
bezpieczeństwo osobom przypadkowo tam przebywającym;

15) przyzwolenie o którym mowa w pkt. 14 nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne, 
dla których warunek określony w pkt 13 ma charakter bezwzględny; 

16) przewoŜenie psa środkami komunikacji publicznej na smyczy i w kagańcu;
17) postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 8 nie dotyczą osób niewidomych, 

korzystających  z psów-przewodników.
                                    

§ 51.1. Zakazuje się:
1) szczucia, draŜnienia, płoszenia i jakichkolwiek innych działań, mogących doprowadzić zwierzę

do stanu agresywności, wprowadzania zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej i obsługi
ludności,  w szczególności  do urzędów administracji  publicznej,  zakładów opieki  zdrowotnej
i opieki społecznej, placówek wychowawczych, placówek kulturalno–oświatowych, placówek
sportowo-rekreacyjnych,  szkół,  placówek  handlowych  i  gastronomicznych  oraz  innych
obiektów, jeŜeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania, dokonanego przez właściciela
nieruchomości;

2) wyprowadzania zwierząt  na place gier i  zabaw, boiska szkolne, piaskownice i  inne miejsca
zabaw dla dzieci, ponadto na obiekty sportowe, cmentarze i inne tereny, jeśli zakaz taki wynika
z wyraźnego oznakowania, dokonanego przez właściciela nieruchomości;

3) kąpieli zwierząt domowych na zagospodarowanych kąpieliskach oraz w odległości mniejszej niŜ
50 m od ich granic;



§ 52. - uchylony

§ 53. W  budynkach  wielorodzinnych  dopuszcza  się  utrzymywanie  zwierząt  domowych,
w ilościach nie powodujących uciąŜliwości .

§ 54.Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.

Rozdział X .Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach    
         gminy wyłączonych z produkcji rolniczej .

          § 55.  Zabrania się  utrzymywania zwierząt  gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji  rolniczej  przeznaczonych  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego
gminy na cele inne niŜ rolne .  
 § 56.1. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą
być utrzymywane pod warunkiem, Ŝe nie będą stanowiły uciąŜliwości dla otoczenia z zachowaniem
zasad określonych w niniejszym regulaminie, warunków higieniczno – sanitarnych oraz warunków
hodowli i warunków przetrzymywania określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą  odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z  prawem, w tym zwłaszcza z  wymogami  niniejszego regulaminu i  nie powodowanie
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
niepowodowanie uciąŜliwości (takich jak hałas i odory) przez prowadzoną hodowlę, wobec innych
osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich.

3. Zabrania się kąpieli zwierząt gospodarskich na zagospodarowanych kąpieliskach oraz w
odległości mniejszej niŜ 50 m od ich granic;
           4. - zaskarŜony do WSA

5.  Pasieki  powinny  być  usytuowane  w  odległości,  co  najmniej  5  m  od  granicy
nieruchomości i w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z
nieruchomości sąsiednich . 

Rozdział XI. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia .

§ 57.1. Zobowiązuje  się  właścicieli  nieruchomości do  przeprowadzenia  obowiązkowej
deratyzacji przynajmniej raz w roku w kwietniu oraz do okazywania się dowodem jej wykonania
na Ŝądanie osoby kontrolującej.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w szczególności
budynki mieszkalne, obiekty uŜyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy,
warsztaty, obiekty przemysłowe, altany,  pojemniki  na odpady, piwnice, węzły cieplne,
przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne .

Rozdział XIII.
Postanowienia końcowe

§ 58. Zarządcy nieruchomości z zabudową  wielorodzinną  dostosują  regulaminy porządku
domowego do  postanowień  niniejszego Regulaminu,  w terminie trzech miesięcy od daty jego
wejścia w Ŝycie.



§ 59. Uchyla się uchwałę Nr XXII/227/05 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 kwietnia 2005r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa.

§ 60.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 61.Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
 
          Józef Kończak

                    


