
 
UCHWAŁA NR XLV/424/2014 

RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 

poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) i art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój stanowiącym załącz-

nik do uchwały Nr XXIX/288/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego z 2012 r. poz. 3181), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 29 uchyla się ust. 2; 

2) § 30 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„dla lokali handlowych: 10 litrów na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden po-

jemnik sztywny 80 litrów na lokal”; 

3) § 30 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, straganów warzywniczych oraz małych kiosków spożyw-

czych: co najmniej jeden pojemnik sztywny 80 litrów”; 

4) § 39 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„odpady kuchenne i ogrodowe oraz pozostałe odpady ulegające biodegradacji: 

- budynki jednorodzinne na terenie miasta: najrzadziej 1 raz w tygodniu, 

- budynki jednorodzinne na terenie wiejskim: najrzadziej 1 raz na 2 tygodnie, 

- budynki wielorodzinne: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- lokale handlowe i punkty handlowe poza lokalem oraz małe kioski spożywcze: najrzadziej 1 raz w ty-

godniu, 

- lokale gastronomiczne, stragany warzywnicze i uliczne punkty szybkiej konsumpcji: najrzadziej 2 razy 

w tygodniu, 

- szkoły, żłobki i przedszkola: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe itp.: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- szpitale i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- niezabudowane tereny rekreacyjne: najrzadziej 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i najrzadziej 1 raz 

w miesiącu w sezonie zimowym”; 
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5) § 39 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„odpady pozostałe po segregacji (tzw. balast): 

- budynki jednorodzinne na terenie miasta: najrzadziej 1 raz w tygodniu, 

- budynki jednorodzinne na terenie wiejskim: najrzadziej 1 raz na 2 tygodnie, 

- budynki wielorodzinne: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- lokale handlowe i punkty handlowe poza lokalem oraz małe kioski spożywcze: najrzadziej 1 raz w ty-

godniu, 

- lokale gastronomiczne, stragany warzywnicze i uliczne punkty szybkiej konsumpcji: najrzadziej 2 razy 

w tygodniu, 

- szkoły, żłobki i przedszkola: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe itp.: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- szpitale i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego: najrzadziej 2 razy w tygodniu, 

- niezabudowane tereny rekreacyjne: najrzadziej 1 raz w tygodniu w sezonie letnim i najrzadziej 1 raz 

w miesiącu w sezonie zimowym”; 

6) § 48 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) wyeliminowania możliwości samowolnego opuszczania przez zwierzę terenu nieruchomości, na któ-

rej jest ono utrzymywane; 

2) wyprowadzania psów w miejsca publiczne tylko na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne oraz 

psów innych ras, zachowujących się agresywnie - również w kagańcu; zwolnienie psa ze smyczy do-

puszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad 

jego zachowaniem; 

3) niezwłocznego uprzątania nieczystości, pozostawionych przez należące do nich zwierzęta w miej-

scach publicznych i umieszczania ich w pojemnikach na odpady komunalne; w tym celu właściciele 

powinni posiadać niezbędne wyposażenie. 

2. Osoby utrzymujące psy ras uznanych za agresywne oraz psów obronnych zobowiązane są do oznako-

wania należących do nich nieruchomości tabliczkami ostrzegawczymi.”; 

7) § 50 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zabrania się: 

1) utrzymywania zwierząt domowych w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sani-

tarne; 

2) szczucia psami ludzi lub zwierząt oraz doprowadzania psów do stanu, w którym pies może stać się 

niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia. 

2. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych: 

1) do aptek, lokali gastronomicznych, sklepów, placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów uży-

teczności publicznej i obsługi ludności; zakazy te nie obejmują obiektów, których właściciele do-

puszczają wprowadzanie zwierząt; 

2) na teren obiektów sportu i rekreacji, placów i miejsc zabaw dla dzieci, cmentarzy; 

3) na teren Parku Zdrojowego bez smyczy - z wyjątkiem wyznaczonych stref. 

3. Zakazy określone w ust. 2 nie dotyczą: 

- psów służbowych (np. policyjnych, wojskowych), 

- psów - przewodników niewidomych, 

- psów wykorzystywanych w dogoterapii.”; 

8) § 52 otrzymuje brzmienie: 

„Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez instytucje 

użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

  Przewodniczący Rady 

 

Franciszek Pilip 
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