Uchwała Nr XXIII/228/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 09 maja 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1591 z zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.391 z zm.) Rada
Miejska Kościana uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Kościan w brzmieniu:
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zwany
dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1b, 1c, 3 (w zakresie pozbywania się nieczystości
ciekłych), pkt 6, 7, 8, ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z zm.) z wyjątkiem postępowania z odpadami
komunalnymi określonymi w Regulaminie obowiązującym na terenie gmin – uczestników Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu ( Dz. U.
Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2013 r. poz. 2350).
Rozdział II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. Właściciele są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz naleŜytego stanu
sanitarno-higienicznego nieruchomości.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1. Niezwłoczne oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń
z chodnika połoŜonego wzdłuŜ nieruchomości do nich naleŜących.
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2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu oraz błota pośniegowego winien być realizowany
przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Śnieg, błoto
pośniegowe i lód uprzątnięty z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości naleŜy gromadzić na
skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem moŜliwości odpływu wody roztopowej do
kanalizacji deszczowej, w sposób niezagraŜający istniejącej zieleni. Piasek uŜyty do usuwania
śliskości naleŜy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moŜe odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, Ŝe powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i usuwane zgodnie z wymaganiami niniejszego
regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników
wodnych lub do ziemi.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi moŜe odbywać się
na terenie nieruchomości pod warunkiem, Ŝe nie jest uciąŜliwa dla sąsiednich nieruchomości,
a powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
§ 5. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, Ŝe nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, a takŜe
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
Rozdział III
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROśENIEM LUB UCIĄśLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO
UśYTKU
§ 6. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki
nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, naleŜy:
1) wyprowadzanie psów na tereny uŜytku publicznego tylko na smyczy,
2) wyprowadzanie psów ras uznawanych za agresywne oraz mieszańców tych ras na tereny uŜytku
publicznego tylko na smyczy i w załoŜonym kagańcu,
3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów uŜyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników.
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4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic
dla dzieci, boisk szkolnych i sportowych oraz ogródków przedszkolnych,
5) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z terenów przeznaczonych do wspólnego
uŜytku, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów, zieleńców za
pomocą odpowiednich narzędzi (np. łopatka, worek); postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych korzystających z pomocy psów - przewodników.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod
warunkiem, Ŝe pies ma załoŜony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma moŜliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
Rozdział IV
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ ZAKAZ ICH UTRZYMYWANIA NA
OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH
§ 7. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie Osiedla
Śródmieście – na obszarze pomiędzy kanałami Kościańskiego Kanału Obry.
2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w ust. 3 niniejszego rozdziału.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie
z

prawem

i usuwanie

powstających

i niepowodowanie

odpadów

zanieczyszczenia

i nieczystości
terenu

w sposób

nieruchomości

zgodny

oraz

wód

powierzchniowych i podziemnych,
2) niepowodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich uciąŜliwości takich jak hałas, zapach,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział V
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ
PRZEPROWADZENIA
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie
nieruchomości co najmniej raz w roku w okresie między 16 września a 5 października, oraz na
bieŜąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.
2. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całego miasta.
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Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. Traci moc uchwała nr XXXVII/433/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościana, ze
zmianą z dnia 26.01.2006 r.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz
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