
 

 

UCHWAŁA NR XLI/400/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło, którego 

treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło. 

Traci moc uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło. 

Traci moc uchwała Nr XXV/253/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie  14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Koło 

(-) Mariusz Hanefeld 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 4982



Załącznik do Uchwały Nr XLI/400/2017 

Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r.  

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI l PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO 

Rozdział l. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło zwany dalej 

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koła dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami, 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości.  

§ 3. 1. Wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady: 

a) papier; 

b) metal i tworzywa sztuczne; 

c) szkło ; 

d) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

e) popiół i żużel z palenisk domowych; 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne; 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

i) zużyte akumulatory, baterie; 

j) zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym; 

k) przeterminowane leki; 

l) opakowania wielomateriałowe; 

m) chemikalia (resztki farb, środki ochrony roślin itp.) 
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2. Właściciele nieruchomości, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

wykonując obowiązki określone w ustawie, w szczególności poprzez: 

a) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

b) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie odpadów oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 

uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w terminie określonym w harmonogramie. Pozostałe frakcje będą przekazywane 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

c) worki, pojemniki na odpady komunalne nie powinny być przepełnione, jednocześnie odpowiednio 

zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska; 

d) opróżnione opakowania, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, zaleca się trwale zgnieść przed włożeniem do 

worka. 

§ 4. Na terenie Gminy Miejskiej Koło, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku,               

zabrania się: 

1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej. 

2) osobom, które zdeklarowały zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny umieszczania 

w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów 

segregowanych. W przypadku stwierdzenia w/w odpadów w pojemniku na odpady zmieszane odbierający 

odpady umieszcza na pojemniku czerwoną kartkę. W przypadku kiedy ta nieprawidłowość powtórzy się 

dwukrotnie, właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów. Jednorazowa 

nieprawidłowość zostaje anulowana po okresie jednego kwartału. 

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na 

jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek. 

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

§ 5. 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. 

2. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządców 

poszczególnych dróg, do obowiązków zarządców dróg należy także: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie 

tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 

nieruchomości przyległych do drogi publicznej. 

3. Zbieranie i pozbywanie się śniegu, błota, lodu i zanieczyszczeń z obiektów służących użyteczności 

publicznej należy do obowiązków Gminy. 

4. Błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników nie wolno zgarniać na jezdnię, drogi dla 

rowerów. 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie posesji  przy 

jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływaniem wody na tereny sąsiednich posesji oraz na tereny publiczne.  

Ścieki powstające podczas mycia nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do 

ziemi. 

2. Zabrania się mycia pojazdów  bez właściwego odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji 

miejskiej, w szczególności mycia pojazdów samochodowych przy zbiornikach wodnych, na terenach 

rekreacyjnych, skwerach, w parkach i terenach użytku publicznego. 

3. Drobne naprawy pojazdów samochodowych,  poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na 

terenie nieruchomości, przy zachowaniu bezpieczeństwa i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

4. Zabrania się prowadzenia napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach, ciągach 

pieszo-jezdnych, parkingach, placach publicznych, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 
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§ 7. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne   

zobowiązani są do: 

1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem, którego 

przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości; 

2) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbiórki odpadów komunalnych dostosowując 

pojemność  do swych indywidualnych potrzeb z zachowaniem obowiązujących norm i zapisów niniejszego 

regulaminu; 

3) postępowania z odpadami zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu; 

4) okazania umowy i dowodów uiszczania opłat w formie faktur/rachunków za usługę odbioru odpadów 

komunalnych. 

§ 8. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiorniku bezodpływowym lub osady 

ściekowe w przydomowej oczyszczalni zobowiązani są do: 

1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z uprawnionym 

podmiotem prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych; 

2) pozbywania się nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych ze stosowną częstotliwością, 

nie dopuszczając do ich przepełnienia; 

3) okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej 

oczyszczalni w formie faktur/rachunków; 

4) zgłoszenia eksploatacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni do ewidencji 

zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni prowadzanej przez Gminę Miejską Koło. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 9. 1. Pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy: 

a) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l; 

b) pojemniki na odpady komunalne o minimalnej pojemności  120 l; 

c)  kontenery o minimalnej pojemności 7 m
3 
; 

d) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych o pojemności od 

800 l do 1500 l. 

e) worki z LDPE lub HDPE o minimalnej pojemności 120 l ; 

f) pojemniki i worki, o których mowa w pkt. a-e powinny być zgodne z odpowiednimi normami oraz  powinny 

być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu. 

§ 10. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych. 

1. Gmina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokrywa koszty wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Rodzaj i pojemność pojemników na odpady komunalne uzależniona jest od rodzaju zabudowy, liczby 

osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu zbierania odpadów (segregacja lub brak segregacji) oraz 

częstotliwości odbioru odpadów. 

3. Odpady zebrane w sposób selektywny na nieruchomościach zamieszkałych gromadzić należy zgodnie 

z poniższym: 

1) papier – pojemnik i/lub worek o minimalnej pojemności 120 l, koloru niebieskiego z napisem „ Papier”; 

2) szkło – pojemnik i/lub worek o minimalnej pojemności 120 l, koloru zielonego z napisem „Szkło”; 
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3) metale i tworzywa sztuczne – pojemnik i/lub worek o minimalnej pojemności 120 l, koloru żółtego 

z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik i/lub worek 

o minimalnej pojemności 120 l, koloru brązowego z napisem „Bio”; 

5) popioły i żużle z palenisk domowych, pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, w kolorze czarnym, 

metalowym (pojemnik ocynkowany) lub zielonym z napisem „Popiół”; 

4. Odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzić należy w pojemnikach o minimalnej pojemności        

120 l, w kolorze czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany) lub zielonym. 

5. Dopuszcza się możliwość wystawiania odpadów zmieszanych i segregowanych w dodatkowych 

pojemnikach/workach własnych mieszkańców. 

6. Pojemniki/worki przeznaczone do segregowania odpadów komunalnych należy wykorzystywać zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

7. Pakiet startowy(pojemniki oraz worki)dostarczany jest jednorazowo po złożeniu deklaracji, ilość worków 

uzupełniana jest po każdorazowym odbiorze odpadów w stosunku 1:1. 

8. Na obszarach skoncentrowanej zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika 

przez kilku właścicieli, z tym, że należy dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców 

i częstotliwości wywozu. 

§ 11. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości niezamieszkałych. 

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na 

odpady komunalne zmieszane do swych indywidualnych potrzeb lub uwzględniając następujące normy: 

1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika; 

2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika; 

3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 

120 l na lokal; 

4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden pojemnik 

120 l na każdy punkt; 

5) dla lokali gastronomicznych 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników; 

8) dla hoteli, pensjonatów, internatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko; 

9) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, 

i 5 l poza tym okresem; 

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie co najmniej jednego kosza na odpady dla klientów, o pojemności uzależnionej od prowadzonej 

działalności. 

§ 12. Ustala się standardy utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym: 

1) pojemnik nie powinien być uszkodzony; 

2) pojemnik powinien być dezynfekowany w taki sposób, by nie doszło do skażenia środkami 

dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności. 

§ 13. Warunki rozmieszczenia i utrzymania koszy do zbierania odpadów komunalnych na terenach 

użyteczności publicznej: 
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1) kosze rozmieszcza się przy głównych ciągach komunikacyjnych, w szczególności przy oznakowanych 

przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, w parkach i miejscach o dużym natężeniu ruchu 

pieszych; 

2) kosze powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, 

deszczu i innych czynników zewnętrznych; 

3) kosze powinny być myte i dezynfekowane w taki sposób, by nie doszło do skażenia środkami myjącymi 

i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 14. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych, w zabudowie wielorodzinnej, należy zapewnić łatwy dostęp do 

pojemników pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne, w zabudowie jednorodzinnej należy 

udostępnić pojemniki i worki w altance śmietnikowej wydzielonej w linii ogrodzenia lub wystawić przed 

ogrodzenie terenu nieruchomości do godz. 7.00. 

§ 15. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wystawiania odpadów komunalnych wg 

ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu: 

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej –  co dwa tygodnie, 

2) w budynkach wielolokalowych –  nie dopuszczając do  przepełnienia poszczególnych pojemników, 

nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu . 

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych: 

a) papier; 

1) w zabudowie jednorodzinnej –  jeden raz w miesiącu, 

2) w budynkach wielolokalowych – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

b) szkło; 

1) w zabudowie jednorodzinnej –  jeden raz w miesiącu, 

2) w budynkach wielolokalowych – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz  w tygodniu. 

c) metale i tworzywa sztuczne; 

1) w zabudowie jednorodzinnej –  trzy razy w miesiącu (lipiec, sierpień, wrzesień), dwa razy w miesiącu 

(kwiecień, maj, czerwiec, październik),  jeden raz w miesiącu (listopad – marzec), 

2) w budynkach wielolokalowych– po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

d) odpady  ulęgające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

1) w zabudowie jednorodzinnej – trzy razy w miesiącu (lipiec, sierpień, wrzesień), dwa razy w miesiącu 

(kwiecień, maj, czerwiec, październik), jeden raz w miesiącu (listopad – marzec), 

2) w budynkach wielolokalowych– po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do zbiórki 

odpadów ulęgających biodegradacji, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

e) popiół i żużel z palenisk domowych; 
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1) w zabudowie jednorodzinnej –jeden raz w miesiącu (październik – kwiecień), 

2) w budynkach wielolokalowych – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do zbiórki 

odpadów ulęgających biodegradacji, nie rzadziej niż raz w tygodniu (październik – kwiecień). 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

1) w zabudowie jednorodzinnej – w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji, 

2) w budynkach wielolokalowych– w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości, nie częściej 

niż raz w tygodniu. 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

1) w zabudowie jednorodzinnej – w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji, 

2) w budynkach wielolokalowych – w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości, nie częściej 

niż raz w tygodniu. 

h) opakowania wielomateriałowe ; 

1) w zabudowie jednorodzinnej – w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji, 

2) w budynkach wielolokalowych – w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości, nie częściej 

niż raz w tygodniu. 

i) zużyte akumulatory i baterie – w PSZOK-u , 

j) przeterminowane lekarstwa – w PSZOK-u i w aptekach na terenie miasta, 

k) chemikalia (resztki farb, środki ochrony roślin itp.) – w PSZOK-u, 

l) zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym; 

1) w zabudowie jednorodzinnej –  w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji, 

2) w budynkach wielolokalowych – w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości, nie częściej 

niż raz w tygodniu. 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe – stanowiących odpady komunalne, z posesji odbywa się na zlecenie 

właściciela nieruchomości, odpłatnie, wysokość ceny za usługę reguluje odrębna uchwała lub bezpłatnie 

do 300 kg na mieszkańca na rok w PSZOK-u własnym transportem. 

§ 16. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne co najmniej: 

a) żłobki, przedszkola, szkoły – co dwa tygodnie, 

b) lokale handlowe – co dwa tygodnie, 

c) lokale handlowe z artykułami spożywczymi, lokale gastronomiczne, uliczne punkty szybkiej konsumpcji 

– co dwa tygodnie , 

d) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe – co dwa tygodnie, 

e) hotele, internaty oraz inne obiekty noclegowe – co dwa tygodnie, 

f) pozostałe obiekty użyteczności publicznej – co dwa tygodnie, 

g) targowiska – raz na tydzień, 

h) kosze uliczne i parkowe – trzy razy na tydzień, 

2) odpady segregowane - co najmniej raz na miesiąc, 

3) pozostałe rodzaje odpadów komunalnych należy przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy, zgodnie 

z zapotrzebowaniem , na warunkach określonych w umowie. 
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§ 17. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują 

się domki o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (ogródki działkowe) 

1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne zmieszane - dwa razy w miesiącu, 

2) odpady segregowane – raz w miesiącu. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenach budownictwa jednorodzinnego mogą 

kompostować część organiczną odpadów komunalnych. 

2. W przypadku braku możliwości technicznej ustawienia pojemnika na terenie własnej nieruchomości 

istnieje możliwość korzystania z pojemników znajdujących się w  boksach znajdujących się najbliżej danej 

nieruchomości. Zgodę na korzystanie z boksów udziela Gmina Miejska Koło. 

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w obrębie nieruchomości winny być ustawione 

w miejscach na ten cel wyznaczonych, zgodnie z ustaleniami decyzji pozwolenia na budowę, z łatwym 

dostępem dla podmiotów zajmujących się wywozem odpadów w ustalonym dniu wywozu. 

§ 19. Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych. 

1. Właściciele nieruchomości zabudowanej niepodłączonej do systemu kanalizacji sanitarnej zobowiązani 

są do wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny zbiornik bezodpływowy. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, ale nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

3. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych zgromadzonych w osadniku wstępnym z oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz w roku. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 20. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Miejskiej Koło należy przekazać do instalacji 

zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców 

i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. 

3. Odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę 

możliwości wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie 

w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie 

z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania papy odpadowej uprawnionemu 

przedsiębiorcy. 

Rozdział 6. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

publicznego 

§ 21. Osoby posiadające w granicach administracyjnych miasta psy, koty i inne zwierzęta domowe są 

zobowiązane do zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności zapewniających ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 

§ 22. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe lub zwierzęta utrzymane w charakterze 

zwierząt domowych należy: 

1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt: 

a) zapewnienia pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierząt, 
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b) zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których przebywają 

zwierzęta w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz, 

c) utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia bezpieczeństwa, 

powodowania szkód, uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczenia miejsc wspólnego użytku, 

d) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych, 

w szczególności takich jak: drogi, chodniki, podwórka, parki, tereny zielone i rekreacyjne poprzez wrzucenie 

zanieczyszczeń do koszy na odchody zwierzęce lub koszy ulicznych na odpady komunalne; obowiązek ten 

nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników, osób niepełnosprawnych 

mających psy asystujące, 

e) utrzymujący gady i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed 

wydostaniem się z pomieszczenia; 

2) w odniesieniu do psów: 

a) wyprowadzanie psa na smyczy, 

b) zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach 

nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej 

kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 23. 1. Na terenie miasta Koła, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy ulicach: Blizna, 

Miodowa, Nagórna, Energetyczna, Klonowa, Ślusarska, Wiejska, Leśna, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego, 

Żytnia, Sienkiewicza /od skrzyżowania z obwodnicą m. Koła do granicy miasta/, Wąska, Witosa, 

Boguszyniecka, Toruńska /od ulicy Wiejskiej do granic m. Koła/, Zawadzkiego /na odcinku zabudowy 

jednorodzinnej/. 

2. Poza terenami określonymi w ust. 1, obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich, powinni zapewnić ochronę przed uciążliwościami związanymi 

z bytowaniem tych zwierząt, a w szczególności podczas przeprowadzania zwierząt, w szczególności krów: 

a) nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym, 

b) sprawować stały dozór nad zwierzętami, 

c) niezwłocznie usuwać pozostawione przez zwierzęta odchody. 

§ 24. W przypadku hodowli pszczół, pasieki winny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od 

granicy działki, wylotami w taki sposób, by wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały korzystania 

z nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 25. 1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zabudowane na terenie całej Gminy 

Miejskiej Koło. 

2. Termin przeprowadzenia deratyzacji ustala się w terminach: 

a) Wiosenny – marzec / kwiecień 

b) Jesienny – październik / listopad 
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