UCHWAŁA NR XXVI.206.2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów
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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianą z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.
1439 ze zmianami z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2361), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Złotowie, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów, z wyłączeniem części dotyczącej postępowania
z odpadami komunalnymi, która regulowana jest uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą
w Złotowie.
§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1439 z późn. zm.);
2) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638);
3) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2132).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości, których części nieruchomości służą do użytku publicznego zobowiązani są do:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie utrudniało to
ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu
wody do kanalizacji,
3) usunięcia śliskości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni (np.
posypanie piaskiem lub innym stosowanym środkiem), przy czym zakazuje się stosowania środków
chemicznych, szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu śniegu i lodu z chodników i placów publicznych.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać pod warunkiem, że będzie się
odbywać na utwardzonej części nieruchomości, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się powstających
w wyniku tych czynności ścieków do gruntu.
2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego,
w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych
i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych wód powierzchniowych otwartych oraz ujęć wód
podziemnych.
§ 5. 1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego
przeznaczonych.
2. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów, w wyniku których powstają odpady niebezpieczne, muszą być
prowadzone w warsztatach specjalistycznych posiadających stosowne zezwolenia.
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Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. 1. Podmioty zobowiązane zapewniają odbiór z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez zawarcie
stosownej umowy z podmiotem uprawnionym:
1) o odbiór ścieków do sieci kanalizacyjnej,
2) o odbiór ścieków ze zbiornika bezodpływowego,
3) o odbiór osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości
złożonego u podmiotu, z którym właściciel zawarł umowę w zakresie takiej usługi.
4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji
eksploatacji.
5. Zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający
dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.
§ 7. 1. 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 terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
co najmniej raz na kwartał.
3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta Złotowa na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.
Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Złotowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie.
4. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie
Burmistrza Miasta Złotowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są następnie przekazywane do stacji
zlewnej.
5. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 8. Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 9. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy, aby w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku psy prowadzić na smyczy, natomiast psy należące do ras uznawanych za
agresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt winny być prowadzone na smyczy i w kagańcu, chyba że ze
względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia prowadzenie psa na smyczy lub w kagańcu
byłoby nieuzasadnione lub niehumanitarne.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobie
niepełnosprawnej.
§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, w szczególności
z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców.
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2. Uprzątnięcia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników
przeznaczonych na odchody zwierzęce, a w przypadku ich braku – do pojemników do zbierania odpadów
komunalnych.
3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób
niepełnosprawnych.
§ 11. Utrzymywanie zwierzęcia domowego na terenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy
zwierzę domowe znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie.
§ 12. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Złotów reguluje odrębna
uchwała.
Rozdział 5.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 13. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej obejmujących teren „Starego Miasta”, przez które należy rozumieć obszar
ograniczony ulicami: Mickiewicza, Obrońców Warszawy, Wodnej, Piotra Skargi, Panny Marii, Plac Kościuszki,
Wojska Polskiego, Mokrą i Kościelną, a ponadto na następujących terenach:
1) zajętych przez:
a) budownictwo mieszkaniowe,
b) instytucje użyteczności publicznej,
c) centra handlowe,
d) rodzinne ogrody działkowe;
2) na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność
rekreacyjną.
2. Zakaz określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy utrzymywania koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.
§ 14. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej innych niż
wskazanych w § 13 ust. 1 zobowiązani są do:
1) zapewnienia odpowiednich instalacji i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu, by
nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych,
2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,
3) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie
zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.
Rozdział 6.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji
§ 15. 1. Obowiązkiem deratyzacji objęte są nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Złotów
zabudowane:
1) obiektami i magazynami wykorzystywanymi
przechowywania produktów rolno-spożywczych;

odpowiednio

do

przetwórstwa

spożywczego,

bądź

2) budynkami mieszkaniowymi,
3) budynkami użyteczności publicznej.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala się na okresy:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;
2) od dnia 1 października do dnia 31 października.
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Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 17. Traci moc uchwała Nr XXVI/259/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego poz. 4019).
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jakub Pieniążkowski
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