
UCHWAŁA Nr XXX/319/2009 

RADY MIEJSKIEJ w KCYNI 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia. 

 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora 

Sanitarnego w Nakle nad Notecią uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr VI/70/07 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kcynia w ten sposób, że § 24 otrzymuje brzmienie:  

„§ 24.1. Na terenie miasta Kcynia zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.  

z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.); 

2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli – na działkach zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi wolnostojącymi. 

2. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich: 

1) wewnątrz mieszkań; 

2) w pomieszczeniach nie zaprojektowanych i nie przeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów 

mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy, itp.; 

3) na parcelach obiektów uznanych przez właściwe organy za obiekty o charakterze zabytkowym lub 

reprezentacyjnym; 

4) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych odrębnymi przepisami prawa 

wodnego; 

5) na terenach rekreacyjnych. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 

następującymi warunkami: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) posiadania budynków i budowli gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.); 

3) wytwarzane podczas prowadzenia chowu i hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości jak również wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości w szczególności zapachowych, 

hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  

4. Zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymywania gołębi w zwartej zabudowie mieszkaniowej, między innymi  

w budynkach wielorodzinnych. 

5. Ule z pszczołami ustawione powinny być w odległości co najmniej 10,0 m od granicy nieruchomości w taki sposób, 

aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłóciły korzystania z nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących.  

W przypadku gdy odległość jest mniejsza granice działek winien oddzielać mur lub inna szczelna zasłona wysokości 

minimum 3,0 m. 

6. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała 

warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych zanieczyszczeń 

powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla przebywających w obiektach przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości. 

7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim 

ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie sie zwierząt poza obręb wybiegu.  

8. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą zwierząt przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, 

stanowiących własność cyrków lub klubów sportowo-rekreacyjnych.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Ryszard Hanioszyn 

 


