
 

 

UCHWAŁA NR XX/187/2016 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo". 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j.  Dz. U. 2016 r., poz.446) i art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Kołbaskowo 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kołbaskowo, dotyczące: 

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

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w 

tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

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, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników, 

3) częstości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) innych wymagań 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, 
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6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

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

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) gminie – oznacza to Gminę Kołbaskowo, 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.250), 

3) PSZOK – należy przez to rozumieć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym też 

niebezpiecznych, 

4) Przedsiębiorcy-operatorze – należy przez to rozumieć wyłoniony przez gminę w drodze przetargu 

podmiot odbierający odpady. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości  

w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji 

odpadów: 

a) papieru i tektury, 

b) metalu, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) szkła, 

e) opakowań wielomateriałowych , 

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji oraz odpady zielone, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe, 

j) przeterminowane leki, 

k) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp., 

l) zużyte baterie i akumulatory, 

m) zużyte opony, 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w ust.1 pkt 1 lit. a, b, c, d, e, 

f  przedsiębiorcy-operatorowi, natomiast  pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w ust.1  pkt 1 

lit. g, h, i, j, k, l, m, właściciel nieruchomości powinien przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swoich posesji w pojemniki na zmieszane 

odpady komunalne oraz w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Obowiązkowe jest odrębne zbieranie i odbieranie odpadów wymienionych w ust. 1 oraz odpadów nie 

podlegających selekcji (zmieszanych) w urządzeniach wskazanych w ust. 2. 

4. Realizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji polega na 

obowiązku umieszczania ich w oznakowanych urządzeniach, o których mowa w ust. 2 lub alternatywnie na 

gromadzeniu ich w przydomowych kompostownikach. 

5. Odpady zielone (trawa, liście, drobne gałązki) z ogrodów, jeśli nie będą gromadzone w przydomowych 

kompostownikach, mogą być dostarczane przez mieszkańców nieodpłatnie do PSZOK, gdzie zostanie 

wyznaczony w tym celu specjalny pojemnik. 

6. Odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew będzie można 

przekazać przedsiębiorcy-operatorowi na zasadzie wcześniejszego jego powiadomienia i zamówienia 

stosownego pojemnika na własny koszt właściciela nieruchomości. 
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7. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy 

zgnieść przed złożeniem ich w stosownych urządzeniach w celu zmniejszenia objętości opakowania. 

8. Na całym obszarze zabudowy odpady zebrane przez właścicieli nieruchomości, odbierane są przez 

przedsiębiorcę-operatora świadczącego usługi w tym zakresie. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w 

terminie określonym harmonogramem przez przedsiębiorcę-operatora, wystawić je przed wejściem na teren 

nieruchomości lub udostępnić przy wejściu od strony ulicy. 

9. Odpady wielkogabarytowe będą dodatkowo odbierane z wyznaczonych przez gminę lub przedsiębiorcę-

operatora miejsc w określonych terminach. 

10. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do administracji 

budowlano – architektonicznej, mogą być dostarczone do PSZOK, do specjalnego pojemnika nieodpłatnie od 

jednego gospodarstwa domowego w ilości 1000 kg na rok . Odpady, które nie spełniają tej definicji (np. z 

budów) oraz nadwyżka odpadów budowlano-remontowych rozbiórkowych, będą odbierane na koszt 

właściciela nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Wójta na prowadzenie tego typu działalności, po uprzednim zgłoszeniu 

przedsiębiorcy w celu podstawienia stosownego pojemnika. 

11. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego nie zanieczyszczonego substancjami 

niebezpiecznymi do utwardzania lub naprawy w sposób uniemożliwiający pylenie z zachowaniem przepisów 

odrębnych zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub 

zarządcą drogi. 

12. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). Pojemniki te powinny mieć odpowiednią konstrukcję, zabezpieczającą przed przeciekaniem i 

uniemożliwiającą dostęp do ich zawartości przypadkowym osobom. 

13. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w 

przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek 

oświatowych, Urzędu Gminy oraz PSZOK. 

14. Działanie PSZOK odbywa się w wyznaczonym przez gminę miejscu. Jest to punkt odpowiednio 

zabezpieczony, wyposażony w specjalistyczne pojemniki na odpady, obsługiwany przez pracowników w 

określonych terminach i godzinach (informacje dotyczące funkcjonowania punktu  podane do wiadomości na 

stronach internetowych www.kolbaskowo.pl lub www.bipkolbaskowo.pl). 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, mają obowiązek  uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników; to samo dotyczy właścicieli nieruchomości służących do 

użytku publicznego. 

2. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń  należy realizować niezwłocznie mechanicznie 

lub ręcznie, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego i pojazdów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji; 

3) że mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w 

przypadku gdy dotyczy drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją oraz pod warunkiem nie 

zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych. 
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Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

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

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne należy stosować pojemniki na odpady komunalne zmieszane, wykonane z blachy ocynkowanej lub 

z tworzywa sztucznego, o pojemności co najmniej 80 litrów. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny: 

1) posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym 

mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, 

2) odpowiadać polskim normom PN-EN 840. 

3. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, mają obowiązek umieścić na niej 

pojemniki na zmieszane odpady komunalne. 

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są zobowiązani 

do: 

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z 

uwzględnieniem wskaźników określonych w ust. 6, usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu, 

2) zapewnienie systematycznego odbioru odpadów, 

3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego urządzeń do gromadzenia odpadów, 

4) zagwarantowanie bezkolizyjnego utwardzonego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów. 

5. Odpady komunalne powstające na terenie  nieruchomości zbiera się w: 

1) zamykanych pojemnikach na odpady komunalne zmieszane o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

2) pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, 

metalu i opakowań wielomateriałowych o pojemności od 120 l do 2500 l, 

3) workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, 

metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji o pojemności od 60 l do 

120l, 

4) koszach ulicznych na odpady zmieszane o pojemności od: 35l do 70l, 

5) pojemnikach i kontenerach o pojemnościach większych niż określone w pkt 1) i pkt 2) dla nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

6) zamykanych pojemnikach o pojemności od 120 l, 240l, 1100l, przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów ulegających biodegradacji, 

7) workach typu BigBag od 700 l do 1500 l i w kontenerach  o pojemności do 30 000 l przeznaczonych do 

selektywnego zbierania odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych. 

6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań 

wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność i ilość  pojemników do swych indywidualnych potrzeb, 

uwzględniając średnią tygodniową ilość wytwarzanych  następujące minimalne normatywy: 

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i 

socjalnych, poza wymienionymi poniżej – 3l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

minimalnej pojemności 80 l, 

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – 3l na każdego pracownika , ucznia, dziecko, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności   80 l, 

3) dla lokali handlowych – 1 l na każdy 1m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o minimalnej pojemności 80 l na lokal, 

4) dla lokali gastronomicznych – 10l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

minimalnej pojemności 80 l lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na 

zewnątrz lokalu, 

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 80 l na 

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

socjalnych – 3l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l, 

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, itp. – 10 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 80 l, 

8) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego – co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l, 

9) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej – co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 80 l, 

10) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku, ustala się wyposażenie 

tych nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l. 

§ 7. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez 

właścicieli nieruchomości: 

1) Worki być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa o podwyższonej 

gęstości LDPE o grubości minimum 0,06 mm. 

2) Pojemność worków powinna wynosić od 60 l do 120 l. 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przed ich  odebraniem przez przedsiębiorcę-operatora. 

2. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym: 

1) wrzucanie odpadów do pojemników i worków o określonym przeznaczeniu, 

2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, 

3) niedopuszczanie do przeciążania pojemników, 

4) czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy, 

5) dodatkowo usługi w zakresie czyszczenia i odkażania pojemników, zgodnie z wymogami zawartymi w 

warunkach przetargu na odbiór odpadów ma obowiązek wykonywać w cyklu półrocznym przedsiębiorca-

operator. 

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku 

na nieruchomości. 

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych może być dokonywany wyłącznie przez 

przedsiębiorcę – operatora, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 

odpadów zebranych selektywnie bezpośrednio do PSZOK. 

3. W przypadku gdy wyznaczony dla danej nieruchomości dzień tygodnia, w którym następuje odbiór 

odpadów, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin wywozu może ulec przesunięciu na 1 dzień 

przed lub po terminie wskazanym w harmonogramie. 

4. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych: 

1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z terenu zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, 

2) co najmniej raz w tygodniu z terenu zabudowy wielorodzinnej. 

5. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1) lit. a) b) c) d) 

e) z terenu nieruchomości zamieszkałych odbywa się nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

6. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których 

znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie 

przez część roku nie rzadziej niż jeden raz na  dwa tygodnie w okresie od maja do października, natomiast w 

okresie od listopada do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 
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7. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na 

których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych 

jedynie przez część roku nie rzadziej niż jeden raz na  dwa tygodnie w okresie od maja do października, 

natomiast w okresie od listopada do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. 

8. Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości odbywa się : 

1) z nieruchomości zamieszkałych jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada, natomiast w 

okresie od grudnia do marca  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

2) z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno-

wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku nie rzadziej niż raz na  dwa tygodnie w 

okresie od maja do października, natomiast w okresie od listopada do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz na 

dwa miesiące. 

9. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się zebranych odpadów wielkogabarytowych, z 

wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych i poremontowych, 

przekazując przedsiębiorcy-operatorowi z częstotliwością: 

a) dwa razy w roku w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej, 

b) cztery razy w roku z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych. 

10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  

przekazują zebrane odpady komunalne zmieszane, co najmniej raz w tygodniu  przedsiębiorcy, z którym mają 

zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 

11. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i 

którzy prowadzą selektywnie zbieranie odpadów, przekazują zebrane selektywnie odpady przedsiębiorcy, z 

którym mają zawartą umowę i z częstotliwością ustaloną w umowie. 

12. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich 

przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

§ 10. Ustala się następujące zasady i częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz doboru 

ich objętości: 

1) właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia 

utrzymanie czystości i porządku na jej terenie, przez wybudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ilości osób stale lub czasowo przebywających 

na jej terenie, 

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy uprawnionego, z którym podpisał 

umowę, 

3) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani  opróżniać je z 

częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia ich, bądź wylewania na powierzchnie 

terenu, nie mniejszą niż  raz na dwa miesiące. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych przez 

przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie na terenie Gminy Kołbaskowo odbywa się bezpośrednio 

w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjach zastępczych, określonych w 

„Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego lata 2012-2017 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2018-2023”. 

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 

§ 12. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności 

zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były 

uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej. 
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2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej 

opieki, w szczególności pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych  oraz trzymania ich na terenie 

swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy wyłącznie przez osoby 

dorosłe, a psa rasy uznanej za agresywną – na smyczy i w kagańcu; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu i gdy opiekun psa ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; 

3) zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa 

na zewnątrz. 

4. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 

wspólnego użytku (z wyjątkiem osób niewidomych posiadających psa przewodnika). 

Rozdział 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez 

budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe. 

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

gospodarskich pod warunkiem, że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej 

skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są 

przestrzegać: 

a) przepisów sanitarno–epidemiologicznych, 

b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków, 

c) składować obornik tak, by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości, 

d) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony; 

e) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 14. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej 

nieruchomości. 

§ 15. Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane, dla których wyznacza się termin jej 

przeprowadzenia na 90 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXIII/298/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo (t.j. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. 

poz. 4172 oraz z 2014r. poz.2637 ). 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.   

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczuplak 
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