
UCHWAŁA NR XVIII/159/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1.  Niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) 
z wyłączeniem: 

1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady; 

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w ppkt. 1, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży; 

3) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz 
utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

2. W pozostałym zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) zastosowanie ma uchwała nr X/47/2020 
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 18 lutego 2020r. 

Rozdział 2. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 

TERENIENIERUCHMOŚCI 

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym pojemników służących do zbierania odpadów 
komunalnych; 

2) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków; 

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej; 

4) wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 
bytowych w przypadku, gdy budowa sieci jest ekonomicznie lub technicznie niemożliwa; 

5) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojowicy w przypadku 
prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej; 

6) selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem; 

7) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego: 
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a) uprzątnięty śnieg, lód, błoto oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach nie- 
powodujących zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, a w przypadku braku możliwości takiego 
gromadzenia usunięte z nieruchomości. Zabrania się zagarniania śniegu, lodu, błota oraz innych 
zanieczyszczeń na chodnik lub drogę; 

b) usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku powinno nastąpić 
niezwłocznie po ich pojawieniu się; 

c) w przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem 
lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania. 

§ 3. Na terenie gminy biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się wypalania 
traw, spalania liści oraz spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, 
a także w pojemnikach. 

Rozdział 3. 
MYCIE I NAPRWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI 

NAPRAWCZYMI 

§ 4. 1.  Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi wyłącznie 
w miejscach do tego wyznaczonych, pod warunkiem przestrzegania przepisów prawa w zakresie 
odprowadzania ścieków oraz art. 144 kodeksu cywilnego. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami, jest dozwolona pod 
warunkiem zachowania przepisów kodeksu cywilnego. 

Rozdział 4. 
OBOWIĄZKI POSIADACZA ZWIERZĄT DOMOWYCH 

§ 5. 1.  Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest: 

1) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub 
teren nieruchomości; 

2) sprawować kontrolę nad zwierzęciem przebywającym poza pomieszczeniem lub terenem nieruchomości. 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, 
osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest sprawować opiekę nad zwierzęciem i bezpośrednią 
kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru. 

3. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, 
kąpielisk oraz terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych przepisów. Postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

§ 6. 1.  Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zobowiązana 
jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 

2. Nieczystości, o których mowa w ust. 1, należy umieszczać w szczelnych opakowaniach foliowych lub 
papierowych i pozbyć się ich do pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych lub pozostających po wprowadzeniu segregacji. 

Rozdział 5. 
WARUNKI I WYMAGANIA DLA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA 

TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 7. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza zabudową siedliskową i zagrodową całkowicie jest 
zabronione na terenach : 

1) wyłączonych z produkcji rolniczej oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
o zwartej zabudowie, zajętych pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz instytucje 
użyteczności publicznej; 

2) na terenach nie ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego o zwartej zabudowie, zajętych pod 
budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz instytucje użyteczności publicznej. 
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Rozdział 6. 
WYZNACZENIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW 

JEJPRZEPROWADZENIA 

§ 8. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; 

2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności produktów 
rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt; 

3) zakłady pracy; 

4) obiekty użyteczności publicznej; 

5) węzły cieplne; 

6) sieć kanalizacyjna; 

7) składowiska odpadów komunalnych. 

2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach: 

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia; 

2) od 1 października do 31 października. 

Rozdział 7. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 10. Traci moc UCHWAŁA NR XXXVII/272/2018 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 29 stycznia 
2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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