
                                                                                                    PROJEKT 
 

UCHWAŁA nr ……… 
Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia………………. 
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Kalety. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 
2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Kaletach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety" zwany 
dalej "Regulaminem". 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 2 
1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w 
skład Gminy Kalety, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska 
naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania 
niniejszy Regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych, prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, rodzaju i minimalnej wielkości 
pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania, innych wymagań wynikających z 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości, utrzymania 
zwierząt domowych i gospodarskich. 
2. Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i stosowane w zgodzie w 
szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). 
 

§ 3 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391); 
2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 



3) nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 46 Kodeksu cywilnego; 
4) właścicielu nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy; 
5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze 
strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego 
składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych 
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów 
wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów; 
6) odpadach komunalnych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust.3 pkt 4 ustawy o 
odpadach; 
7) odpadach ulegających biodegradacji – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 
pkt 7 ustawy o odpadach; 
8) odpadach zielonych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o 
odpadach; 
9) odpadach opakowaniowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 53, 
poz. 638 z późn. zm.); 
10) odpadach budowlano – remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów 
pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane 
zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej; 
11) odpadach niebezpiecznych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o 
odpadach w odniesieniu do frakcji składającej się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, 
akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji 
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach 
ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z 
gospodarstw domowych; 
12) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy; 
13) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 
ustawy; 
14) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art.3 ust. 3 pkt 23 ustawy o 
odpadach; 
15) zwierzętach domowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.); 
16) zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U z 
2007r. Nr 133 poz.921 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz 
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
 

§ 4 
Za utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodnikach położonych 
wzdłuż nieruchomości odpowiadają właściciele tych nieruchomości niezależnie od stopnia, 
rodzaju zabudowy i charakteru użytkowania nieruchomości. 

 
§ 5 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności 
poprzez: 
1) wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady zapewniając łatwy do nich 
dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg; w przypadku gdy 
wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na 
terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem; 
2) utrzymywanie na terenie nieruchomości należytego stanu sanitarno – higienicznego. 
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez: 
1) indywidualne kompostowanie przydomowe odpadów ulegających biodegradacji, w tym 
odpadów kuchennych i odpadów zielonych powstających w domach jednorodzinnych oraz na 
działkach w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji 
oraz posesji sąsiednich zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r., Nr 75, poz. 690); 
2) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i workach 
następujących frakcji odpadów: 
a) papier, 
b) tworzywa sztuczne, w tym opakowania PET, opakowania wielomateriałowe i metal 
c) szkło, 
d) odpady zielone, jeżeli nie są kompostowane; 
3) samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
następujących frakcji: 
a) przeterminowane chemikalia, 
b) zużyte baterie i akumulatory, 
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
e) odpady budowlane i rozbiórkowe , 
f) zużyte opony, 
g) odpady biodegradowalne (łącznie z zielonymi), 
h) także frakcje odpadów wymienione w ust. 2 pkt 2, 
i) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 
4) samodzielne dostarczanie do oznakowanych pojemników usytuowanych na terenie miasta 
odpadów takich jak zużyte baterie i przeterminowane leki. 



3. W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy 
gromadzić wyłącznie frakcje odpadów określone w ust. 2 pkt 2. 
4. Właściciele nieruchomości niezabudowanych mają obowiązek usuwania nieczystości 
powstających na ich terenie, tym samym zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z 
zakładem  lub przedsiębiorstwem w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającym wpis 
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
5. Odpady należy składować tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 
6. Zabrania się: 
1) składowania odpadów komunalnych z lokali handlowych, lokali gastronomicznych, 
targowisk, lokali usługowych i mieszkalnych w koszach ulicznych; 
2) składowania odpadów komunalnych na terenie innej nieruchomości i w pojemnikach 
będących w posiadaniu innego właściciela. 

1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:  
1) oczyszczania chodnika z błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń, przy czym 

czynności te nie powinny powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów; nie 
dotyczy to chodników znajdujących się przy gruntach rolnych, 

2) uprzątania śniegu z chodników w godzinach rannych; w przypadku silnych opadów 
śniegu chodnik należy odśnieżyć po ustaniu opadów, 

3) usuwania piasku użytego w celu ograniczenia śliskości niezwłoczne po ustaniu 
przyczyn jego zastosowania. 

2. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na 
jezdnię  i z jezdni na chodnik. Uprzątnięcie polega na usunięciu zanieczyszczeń w miejsca 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez 
zbierającego. 

3. Usuwania sopli i nawisów lodowych z dachów i gzymsów winno nastąpić niezwłocznie 
po ich pojawieniu się. 

 
 

§ 6 
1. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych w miejscach przeznaczonych do 

użytku publicznego, a w szczególności na: 
 jezdniach, 
 chodnikach, 
 parkingach, 
 terenach leśnych i zieleńcach. 

2. Mycie i naprawa własnych pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
samochodowymi na terenie nieruchomości prywatnej może nastąpić pod warunkiem, że 
powstające ścieki gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z 
wymaganiami niniejszego Regulaminu. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio 
odprowadzane do wód lub do ziemi. 

Powstałe w wyniku naprawy samochodów odpady muszą być gromadzone w pojemnikach do 
tego  przeznaczonych. 
3. Właściciele garaży są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości oraz zbierania 
odpadów powstałych w wyniku użytkowania pomieszczenia garażu i eksploatacji pojazdów.  



 
Rozdział 3 

Rodzaje i wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 

a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 
§ 7 

1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się 
pojemniki minimalnej pojemności 1100 l w następującej kolorystyce: 
1) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę; 
2) zielony z przeznaczeniem na szkło; 
3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz złom, w 
tym opakowania aluminiowe; 
4) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone. 
2. W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym w zabudowie 
wielorodzinnej, pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w tzw. gniazdach, z 
zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji – 4 pojemniki na poszczególne frakcje  
oraz pojemnik na pozostałe odpady. 
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej 
stosuje się przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o pojemności 120 l, w kolorystyce 
wymienionej w ust.1 z przeznaczeniem odpowiednio na: szkło, tworzywa sztuczne łącznie z 
opakowaniami wielomateriałowymi i złomem metalowym, makulaturę oraz odpady zielone 
jeżeli nie są kompostowane na terenie nieruchomości w odpowiednich pojemnikach do tego 
przeznaczonych. 
4. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki do selektywnej zbiórki odpadów są 
udostępniane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez 
Gminę w drodze przetargu. 

§ 8 
Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany umożliwić wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu. 
 

§ 9 
1. Kosze na odpady o minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w pasach dróg 
publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 
2. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75 poz.690), na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości twardzonej, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 
3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w 
czystości. 



4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa 
powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego 
podmiotu uprawnionego do ich opróżniania. 
 

§ 10 
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego 
popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także 
odpadów z działalności gospodarczej. 
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych. 
3. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników 
wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp. 

 
§ 11 

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być 
dostosowane  do współpracy z grzebieniowym urządzeniem wyładowczym (samochód 
wyładowczy), podmiotu odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez 
Gminę w drodze przetargu. 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do 
swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość 
opróżniania pojemników. 
3. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych, które dostarczone będą przez podmiot odbierający odpady komunalne 
wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu jest zależna do liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość zamieszkałą w następujący sposób: 

a) dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 5 osób włącznie - pojemnik o pojemności 120 L 
b) dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 6 do 10 osób - pojemnik o pojemności 240 L 
c) dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 11 do 15 osób - pojemnik o pojemności 240 L i 

pojemnik 120 L 
d) dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 15 osób – 2 pojemniki o pojemności 240 L   
e) pojemnik o pojemności 1100 l na nieruchomościach wielorodzinnych. 
4. Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych usuwanych z terenu danej 
nieruchomości są następujące normy gromadzenia odpadów w zależności od funkcji 
obiektów,  
1) dla budynków mieszkalnych 50 L na mieszkańca: 
a) przyjmując dwutygodniowy cykl opróżniania w zabudowie jednorodzinnej, 
b) przyjmując tygodniowy cykl opróżniania w zabudowie wielorodzinnej,  
2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 2 L na 
każdego pracownika; 
3) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 2 L na każdego ucznia i pracownika; 
4) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 2 L na każde dziecko i pracownika; 
5) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 L na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu 
handlowego; 
6) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 L na 1 miejsce konsumpcyjne; 
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 120 L; 



8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 120 L na każdych 
10 pracowników; 
9) dla internatów – nie mniej niż 20 L na jedno łóżko; 
10) dla pensjonatów itp. – nie mniej niż 10 L na jedno łóżko; 
11) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 60 L na każdą działkę w okresie od 1 marca 
do 31 października każdego roku i nie mniej niż 5 L poza tym okresem; 
12) dla cmentarzy – nie mniej niż 0,5 L na jeden grobowiec, a w okresie świąt: Wszystkich 
Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych nie mniej niż 15 L na jeden grobowiec. 
5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza 
lub gastronomiczna oraz w pkt 6, 7 i 8, należy dodatkowo na zewnątrz, poza lokalem ustawić 
co najmniej 1 kosz na odpady o pojemności 20 l. 
 
 

§ 12 
1. Odpady zielone powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w specjalnych 
pojemnikach (w kolorze brązowym), przystosowanych do gromadzenia odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji lub specjalnie do tego przeznaczonych workach (w 
kolorze brązowym). 
2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach. 
3. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku odpady 
komunalne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu tego w Gminie. W sytuacji gdy właściciel 
nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany 
jest posiadać, przeznaczony do tego celu pojemnik lub worek i w nich je gromadzić. 
 
 

Rozdział 4 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 

§ 13 
1. Odpady zmieszane z terenu nieruchomości w przypadku zabudowy jednorodzinnej będą 
usuwane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie natomiast w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień. 
2. Odpady komunalne zebrane selektywnie i pozostałe zmieszane powinny być przekazywane 
z terenu nieruchomości zamieszkałych w terminach wyznaczonych harmonogramem 
dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę. 
3. W przypadku prowadzenia handlu i usług zlokalizowanych poza budynkami wprowadza 
się obowiązek codziennego usuwania odpadów. 
4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
pojemniki służące do gromadzenia odpadów winny być opróżniane z częstotliwością 
gwarantującą nieprzepełnianie pojemników, lecz nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie. 
5. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością nie mniejszą, niż dwa razy w tygodniu. 



6. Odpady komunalne powstające na terenach nieruchomości zamieszkałych, o których mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 3 winny być dostarczane do punktów segregacji wyznaczonych przez Gminę; 
zużyte lekarstwa należy wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych 
miejscach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy; baterie należy 
wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych. 
 

§ 14 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do pozbywania się nieczystości ciekłych 

poprzez zapewnienie pracownikom podmiotu uprawnionego dostęp do zbiornika 
bezodpływowego nieczystości ciekłych w sposób uniemożliwiający jego opróżnienie,  bez 
narażenia na szkodę osób oraz mienia. 

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 
przepełnienia. 

3. Wywóz nieczystości ciekłych odbywać się będzie przy użyciu pojazdu asenizacyjnego 
przystosowanego do wykonywania tej usługi przez podmiot uprawniony i być 
udokumentowane.  

4. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię  ścieków usuwanie 
osadów ściekowych  powinno odbywać się zgodnie z instrukcją jej eksploatacji przez 
podmiot uprawniony i być udokumentowane.  

5. W celu wykonania obowiązku właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia 
umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta Kalety na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz 
dowodów uiszczenia opłaty za te usługi. 

Wykaz przedsiębiorców, o których mowa udostępnia się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Kalety oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kalety. 

6. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego   
zezwolenie Burmistrza Miasta Kalety na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są     
przekazywane do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków. 

 
 

Rozdział 5 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

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

 
§ 14 

Zobowiązuje się osoby utrzymujące zwierzęta domowe do: 
1) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach służących do 

wspólnego użytku, 
2) niewprowadzania zwierząt do obiektów i na tereny użyteczności publicznej, a w 

szczególności na tereny sportowe, akweny kąpielowe, piaskownice i place  zabaw, z 
wyjątkiem miejsc przeznaczonych na pobyt zwierząt, np. wystawy, lecznice itp.: 



postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów 
przewodników, 

3) niepowodowania przez zwierzęta  innych zagrożeń i uciążliwości. 
 

§ 15 
Właściciele psów obowiązani są do: 

1) niewyprowadzania psa na teren poza obręb nieruchomości bez smyczy, a psa rasy 
uznawanej za agresywną bez smyczy i kagańca, 

2) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której przebywa pies, uniemożliwiającego  
wydostanie się psa poza jej obręb, oznakowania nieruchomości  tabliczką informującą 
o obecności psa. 

 
 

Rozdział 6 
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub                       
w poszczególnych nieruchomościach 
 

§ 16 
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane dla własnych potrzeb, na nieruchomości pod warunkiem, że nie będzie to 
stwarzało uciążliwości (hałas, odory) dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie i 
będzie przebiegało w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić: 
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i 

nieczystości w sposób zgodny z przepisami prawa i niniejszego  Regulaminu, 
2) utrzymywanie zwierząt wyłącznie na ogrodzonej części nieruchomości, bez 

możliwości przedostawania się  poza jej granice. 
 

 
Rozdział 7 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania 

 
§ 17 

1. W razie konieczności wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie 
gminy, co najmniej jeden raz w roku w okresie jesiennym, a także w przypadku nakazu 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

2. Deratyzacji podlegają wszystkie zagrożone nieruchomości na terenie gminy. 
 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

§ 18 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 



§ 19 
Traci moc: 
1. Uchwała Nr 296/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 września 2006 roku w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety. 

§ 20 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz 391), opracowany został 
projekt uchwały, 
dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety. 
Projekt regulaminu uwzględnia wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy, jakie zostały określone w ustawie. Zgodnie z zapisami ustawy, gminy 
przejmują obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego też, regulamin 
opracowano pod kątem zorganizowania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Kalety. 
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy, projekt regulaminu został dostosowany do wymagań 
wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


