
 

 

UCHWAŁA NR XIII/91/19 

RADY GMINY KISZKOWO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo 

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 (t.j.: Dz.U z 2019 r.poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała XXV/201/13 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego . 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) inż. Kazimierz Barańczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 stycznia 2020 r.

Poz. 694



Załącznik do uchwały Nr XIII/91/19 

Rady Gminy Kiszkowo 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY KISZKOWO 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Kiszkowo. 

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.). na terenie Gminy Kiszkowo. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymaga od właścicieli nieruchomości 

wysegregowania poszczególnych rodzajów odpadów, umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach lub 

workach foliowych oraz zadysponowanie ich do odbioru przez podmiot odbierający odpady. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru 

na zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papieru, 

2) metali, 

3) tworzyw sztucznych, 

4) szkła, 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych 

6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

7) przeterminowanych leków; 

8) chemikaliów; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) zużytych baterii i akumulatorów; 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

12) zużytych opon; 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

14) odpadów tekstyliów i odzieży. 

15) 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. 

2. Selektywnie zbierane odpady należy umieszczać w pojemnikach do segregacji ustawionych 

w wyznaczonych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i gminnym 

punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK); 

3. Rozmieszczenie na terenie gminy punktów PSZOK i punktu GPSZOK oraz informacje dotyczące 

korzystania z nich zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej Gminy. 
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4. Ustala się następujące frakcje zbierania odpadów w PSZOK: 

1) tworzywa sztuczne, 

2) opakowania wielomateriałowe, 

3) metal, 

4) szkło, 

5) papier. 

5. Ustala się następujące frakcje zbierania odpadów w GPSZOK: 

1. metali, 

2. papieru, 

3. tworzyw sztucznych, 

4. szkła, 

5. odpadów opakowaniowych wielomateriałowych 

6. odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

7. przeterminowanych leków; 

8. chemikaliów; 

9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10. zużytych baterii i akumulatorów; 

11. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

12. zużytych opon; 

13. odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

14. odpadów tekstyliów i odzieży. 

15. 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. 

16. Bioodpadów. 

6. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na nich koszy 

na odpady i systematycznego ich opróżniania. 

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października, z nieruchomości, na których umiejscowione są 

budynki wielolokalowe nie rzadziej niż raz na tydzień - według ustalonego harmonogramu. 

2. Jeżeli zaistnieje konieczność dodatkowego odbioru odpadów komunalnych właściciel nieruchomości 

zgłasza powyższe Wójtowi Gminy Kiszkowo, z siedzibą w Urzędzie Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2; 62-280 

Kiszkowo w celu uzgodnienia miejsca i warunków odbioru. 

3. Odpady segregowane zbierane w PSZOK można dostarczać na bieżąco. 

4. Odpady segregowane zbierane w GPSZOK będą odbierane co najmniej raz w tygodniu zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy. 

5. Przeterminowane leki samodzielnie dostarczane do wyznaczonych aptek odbierane będą w godzinach ich 

pracy. 

§ 6. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie i korzystanie 
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z przydomowego kompostownika mają obowiązek realizować to zgodnie z zasadami oraz wykorzystywać 

uzyskany materiał do własnych celów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia i negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

Rozdział 3. 

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami samochodowymi. 

§ 7. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 

winien być realizowany niezwłocznie, poprzez: 

1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.; 

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu; 

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków 

stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn jego stosowania. 

2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz 

składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do 

usuwania śliskości. 

3. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu, o którym mowa w ust. 1 winien być realizowany przez 

odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i usunięcie lub co najmniej 

ograniczenie śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn 

jego zastosowania. 

4. Inne zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady. 

§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może 

odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do 

użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających 

ścieków po podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Na terenach służących do użytku publicznego mycie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do 

tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

3. Zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą 

pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności: wymiany oleju, prac 

blacharskich, lakierniczych, itp. 

4. Właściciele samochodu mogą dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją 

samochodu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia 

wód, gleby i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są 

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

5. Pozostałe naprawy, przeglądy i konserwacje, oraz naprawy w wyniku których powstają odpady 

niebezpieczne, w szczególności: wymiany oleju, prace blacharskie, lakiernicze, itp. powinny być 

przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. 
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Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, na 

drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków i utrzymania ich 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów. 

§ 9. 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady realizuje na zlecenie Gminy podmiot 

odbierający odpady komunalne. 

2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l oraz pojemniki uliczne o pojemności nie mniejszej niż 

60 l. 

3. Określa się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkanych uwzględniając następujące normy: 

a) dla szkół i przedszkoli 2 l na każdego ucznia i pracownika, 

b) dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej 2 l na każdego pracownika, 

c) dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m 
2
 powierzchni jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal, 

d) dla zakładów pracy w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik o pojemności 120 l na 

każdych 10 pracowników, 

e) w związku z organizowaniem imprezy masowej organizator jest zobowiązany do wyposażenia miejsca, na 

którym ona się odbywa, minimum w jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde 50 osób uczestniczących 

w imprezie oraz w toalety przenośne w liczbie minimum jedna na każde 200 osób uczestniczących 

w imprezie. 

§ 10. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach 

i ulicach, w parkach i zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby były 

widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 60 l. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości 

powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób. 

§ 11. 1 Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich 

uprzątanie i zamiatanie. 

2. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 

odpadów i zalewaniem odpadów przez wody opadowe. 

Rozdział 5. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 12. Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym oraz 

przystankami komunikacji są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady i ich 

opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

§ 13. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa 

w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są odpowiednio do: 

1) ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich opróżniania 

z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych 

z prowadzoną działalnością handlową lub gastronomiczną, 

2) gromadzenia zużytych olejów jadalnych używanych w procesach technologicznych w szczelnych 

pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz udokumentować dowodem przekazania 

odpadów. 

§ 14. Do odbioru przeterminowanych leków służą specjalnie pojemniki, ustawione w aptekach, 

odpowiednio oznakowane. 
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§ 15. Odpady tekstyliów i odzieży mogą być gromadzone w specjalnych, zabezpieczonych i oznakowanych 

pojemnikach. 

§ 16. Właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt, a zużytych baterii i zużytych akumulatorów 

podmiotowi odbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory albo do miejsc odbioru tych odpadów 

prowadzonych m.in. przez sprzedawcę. 

§ 17. Papier, szkło i tworzywa sztuczne są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawianych w zestawach 

na terenie gminy. 

§ 18. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nie uzbrojonych w sieć 

kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani są do 

zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach czasu, 

uniemożliwiających ich przepełnienie. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów; 

2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

3) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania; 

4) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych; 

5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do 

pojemnika; 

6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież; 

7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym; 

2. Prowadząc edukację ekologiczną należy dążyć do następujących celów: 

1) Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów; 

2) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, a także 

odzysk energii z odpadów. 

Rozdział 7. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego 

otoczeniu - w nałożonym kagańcu, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór, 
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d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 

miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez 

psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 

ostrzeżeniem, 

e) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, postanowienie to nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z psów przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe, 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy, 

4) postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych, 

w charakterze zwierząt domowych. 

§ 21. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do: 

a) osób posiadających zwierzęta, 

b) zarządcy nieruchomości gdy padłe zwierzę znajduje się na jego nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 22. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, zwierząt futerkowych i innych) 

jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej takich jak, zwarte tereny zabudowane, zajęte 

przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, ogrody 

działkowe. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi prawa 

w tym zakresie, 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno- 

epidemiologicznych. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają 

1) obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) obiekty użyteczności publicznej; 

3) obszary zabudowy zagrodowej. 

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 15 marca do 15 kwietnia. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy 

w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji oraz określi, termin jej przeprowadzenia. 
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