UCHWAŁA NR XXVIII/ 187 /2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Książu
Wlkp. po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, uchwala Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. zwany dalej ,,Regulaminem”
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp., dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości dotyczących:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów,
b) postępowania z odpadami komunalnymi,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) postępowania z nieczystościami ciekłymi,
e) postępowania ze zwłokami padłych zwierząt,
f) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi
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;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;
§ 2. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,
3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
4) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
5) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa tylko o pojemnikach należy przez to rozumieć pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych oraz odpowiednio worki i kontenery.
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§ 3. Gmina Książ Wlkp. należy do VI Regionu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie
wielkopolskim, wskazanego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 –
2017, w którym Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowi instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie, do której
podmiot odbierający odpady jest obowiązany przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości zebrane odpady
komunalne zmieszane.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady komunalne do odbierania następujących odpadów komunalnych:
1) odpady zielone (biodegradowalne),
2) papier i tektura,
3) szkło bezbarwne,
4) szkło kolorowe,
5) tworzywa sztuczne,
6) puszki aluminiowe i metale,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte opony,
10) przeterminowane leki,
11) odpady niebezpieczne,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) zmieszane odpady komunalne.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
niezwłocznie od chwili ich powstania.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
4. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 2-5 i 14 odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
a odpady komunalne, o których mowa w pkt 1, 6-13 właściciele dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Książu Wlkp.
5. W odniesieniu do terenów wiejskich dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zbiórki odpadów
selektywnie gromadzonych, o których mowa w ust.1 pkt 8 i 12 za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów.
§ 5. 1. Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości należą do właścicieli
tych nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi :
a) zorganizowanie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie
pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, w sposób przewidziany w Regulaminie,
b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) selektywne zbieranie odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych i innych oraz postępowanie
z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
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2) w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego:
a) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń i usunięcie śliskości nawierzchni,
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń winno być realizowane przez odgarnięcie w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, do podjęcia działań w celu usunięcia lub co
najmniej ograniczenia śliskości chodnika należy użyć piasku, który winien być niezwłocznie usunięty po
ustaniu przyczyn jego zastosowania,
c) zakaz stosowania środków chemicznych, szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu śniegu i lodu
z chodników i placów publicznych,
d) zakaz zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, powodując zagrożenie
w ruchu drogowym,
3) w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi:
a) gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych
- dotyczy nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej,
b) opróżnianie oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych, zgodnie z instrukcją eksploatacji
oczyszczalni.
4) w zakresie postępowania ze zwłokami padłych zwierząt :
a) padłe zwierzęta i szczątki zwierząt podlegają przekazaniu przez ich właścicieli do zakładaów utylizujących
padlinę,
b) zwłoki lub części zwłok bezdomnych zwierząt podlegają przekazaniu do zakładów utylizujących padlinę
przez właścicieli nieruchomości, na których się one znalazły, w przypadku dróg obowiązek ten należy do
zarządcy drogi.
5) w zakresie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami:
a) może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości przy użyciu środków biodegradowalnych oraz
czystej wody,
b) może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.
6) w zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi; może dotyczyć wyłącznie
drobnych napraw własnych samochodów i to pod warunkiem:
a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na
środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,
b) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
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. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych.
2. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosować należy:
1) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
a) pojemnik 110 litrowy,
b) pojemnik 120 litrowy,
c) pojemnik 240 litrowy,
d) pojemnik 1100 litrowy,
e) pojemnik 7000 litrowy,
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f) kosze uliczne – o pojemności od 20 do 70 l,
g) inne pojemniki o znormalizowanej pojemności.
2) do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej stosować należy
worki z folii LDPE o pojemności od 60 – 120 l:
a) worek żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych,
b) worek niebieski – do gromadzenia papieru i tektury,
c) worek biały – do gromadzenia szkła bezbarwnego,
d) worek zielony – do gromadzenia szkła kolorowego,
3) do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej stosować
należy:
a) pojemniki 1,1 m3, typu dzwon lub siatkowy o pojemności 1,5–2,8 m3, komplet pojemników tworzących
gniazdo do segregacji powinien posiadać zbliżone do siebie wymiary, kształt nie odbiegający od ogólnie
przyjętych standardów o kolorystyce: papier i tektura – kolor niebieski, szkło bezbarwne – kolor biały, szkło
kolorowe – kolor zielony, tworzywa sztuczne – kolor żółty.
b) kontenery o pojemności 2-8 m3 o kolorystyce jak w lit. a,
c) w zabudowie wielorodzinnej należy stosować pojemniki o pojemności minimalnej 5 l/mieszkańca przy czym
nie mniejszej niż 1 m3 (dla szkła i papieru), 1,5 m3 dla tworzyw sztucznych dla każdego punktu zbierania,
4) do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Książ Wlkp. dopuszcza się stosowanie worków,
pojemników lub kontenerów dopuszczonych w punktach 1, 2, 3 o kolorystyce jak w punkcie 2 i 3.
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 3 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie
za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS – opcjonalnie).
4. Na pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 2, pkt 2 i 3 umieszcza się w widocznym miejscu,
odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu określonym w ust 2 pkt 2 i 3 widoczny napis:
1) „TWORZYWA SZTUCZNE”,
2) „PAPIER I TEKTURA ”,
3) „SZKŁO BEZBARWNE”,
4) „SZKŁO KOLOROWE”,
5. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani dostosować pojemności pojemników do ilości odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości. Minimalne pojemności pojemników wynikające z rodzaju
prowadzonej działalności określa ust.6 i 7.
6. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do
indywidualnych potrzeb właściciela. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników :
1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,
2) dla szkół wszelkiego typu 5 l na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 25 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik
110 l na jeden lokal,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 60 l na każdych 10-ciu zatrudnionych,
6) dla lokali gastronomicznych i hoteli 10 l na jedno miejsce odpowiednio konsumpcyjne lub noclegowe.
7) dla urzędów i innych instytucji 5 l na każdego pracownika i 5 l na każdych 10 interesantów,
8) dla ogródków działkowych co najmniej 50 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego
roku i 5 l poza tym okresem,
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9) dla domków letniskowych co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy domek,
10) dla cmentarzy co najmniej 2 m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza, a w czasie świąt kościelnych dostosowana
do wielkości potrzeb,
11) dla dróg publicznych i miejsc użyteczności publicznej ( ciągów handlowo usługowych, przystanków
komunikacji, parków, placów zabaw) – pojemniki o pojemności od 20 do 70 l dostosowane do ilości
powstających odpadów.
7. Na każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy powinien znajdować się pojemnik(i) do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, o pojemności będącej co najmniej iloczynem liczby osób
zamieszkujących teren nieruchomości i obowiązującej dla danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów,
jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdej nieruchomości.
8. W przypadku budynków wielorodzinnych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych należy
ustawić co najmniej jeden pojemnik stały o pojemności 110 l na jedno mieszkanie lub kontener o minimalnej
pojemności będącej iloczynem liczby mieszkańców i normatywnej pojemności 30 l na jednego mieszkańca.
§ 7. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni,
w miejscu umożliwiającym bezpośredni dostęp i dojazd z drogi pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dostęp i dojazd, o którym mowa w ust. 1,
pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej
na jeden dzień przed terminem odbioru.
3. Pojemnik powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód
opadowych.
4. Pojemniki powinny być udostępnione zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru. Niewystawienie
ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.
§ 8. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być
dokonywane poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych,
2) poddawanie pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku, preparatami usuwającymi drobnoustroje,
owady oraz nieprzyjemny zapach,
3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości nie powodującej jego przepełnienia,
4) zamykanie klap pojemników w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz zwierząt.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa się następująco :
Rodzaj odpadu
komunalnego
odpady
zmieszane

komunalne

papier, tektura
tworzywa sztuczne
szkło
i bezbarwne

kolorowe

Nieruchomości zamieszkałe
Miasto Książ Wlkp.

Teren wiejski

co najmniej 1 raz na dwa
tygodnie

co najmniej 1 raz na
miesiąc

Nieruchomości niezamieszkałe przez
mieszkańców
co najmniej 1 raz na miesiąc

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

§ 10. Częstotliwość opróżniania koszy na drogach publicznych i w miejscach użyteczności publicznej powinna
być dostosowana do zaistniałych potrzeb.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, to jest:
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a) właściciel nieruchomości zamieszkałej- zgodnie z harmonogramem, w ramach zorganizowanego systemu
odbierania odpadów,
b) właściciel nieruchomości niezamieszkałej – zgodnie z harmonogramem w ramach umowy zwartej
z uprawnionym przedsiębiorcą na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2) pozbywania się odpadów komunalnych poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach,
3) wystawiania pojemników w sposób nie powodujący uciążliwości dla pozostałych mieszkańców i osób
trzecich,
4) udostępnienia pojemników zgodnie z harmonogramem i umową,
5) pozbywania się z terenu nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie powinny być kierowane do przetwarzania w Zakładzie Gospodarki
Odpadami w Jarocinie.
3. Niedopuszczalne jest:
1) umieszczanie w workach odpadów wysegregowanych, ale przeznaczonych do worków innego koloru,
2) umieszczanie w workach odpadów wysegregowanych, ale zabrudzonych,
3) przekazywanie worków tylko w części wypełnionych odpadami.
4. Podmiot odbierający odpady komunalne gromadzone selektywnie jest zobowiązany do sprawdzania
i oceniania stopnia zanieczyszczenia zawartości worków i pojemników z odpadami. Przy stwierdzeniu
zanieczyszczeń w worku lub pojemniku, podmiot odbierający odpady komunalne pozostawi odpady do ponownej
segregacji i naklei na worek lub pojemnik żółtą naklejkę. Przy stwierdzeniu po raz drugi zanieczyszczeń podmiot
odbierający odpady komunalne naklei na worku lub pojemniku czerwoną naklejkę oraz zawiadomi o tym fakcie
Burmistrza Książa Wlkp., celem zmiany opłaty na naliczaną jak za odpady komunalne nieselekcjonowane.
§ 12. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla,
gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących, a także odpadów z działalności gospodarczej.
2. Zakaz określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych przy drogach
publicznych oraz innych terenach użytku publicznego.
3. Zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady
ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacji oraz innych terenach użytku publicznego.
4. Odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane.
5. Odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie umieszczonych w pojemnikach określonych
w § 6 ust. 2, pkt. 3 będzie się odbywać po całkowitym wypełnieniu pojemnika.
6. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w paleniskach domowych.
§ 13. 1. Do pojemników lub worków na papier i tekturę należy wrzucać:
1) kartony,
2) tekturę falistą,
3) gazety,
4) książki,
5) papier piśmienny,
6) zeszyty – bez okładek plastikowych.
2. Do pojemników lub worków na papier i tekturę zabrania się wrzucać:
1) pampersów,
2) tapet,
3) kartonów po mleku i sokach,
4) jednorazowych naczyń,
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5) zatłuszczonego papieru,
6) kalki,
7) papieru woskowego i samokopiującego.
3. Do pojemników lub worków na opakowania szklane bezbarwne należy wrzucać:
1) opakowania szklane bezbarwne – opróżnione szklane butelki po napojach i słoiki .
4. Do pojemników lub worków na opakowania szklane bezbarwne zabrania się wrzucać:
1) opakowań szklanych kolorowych,
2) naczyń żaroodpornych,
3) kryształów,
4) kieliszków,
5) szklanek,
6) porcelany i fajansu,
7) ceramiki,
8) świetlówek,
9) żarówek,
10) kineskopów,
11) luster,
12) szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego,
13) doniczek,
14) opakowań po lekach.
5. Do pojemników lub worków na opakowania szklane kolorowe należy wrzucać:
1) opakowania szklane kolorowe – opróżnione szklane butelki po napojach i słoiki.
6. Do pojemników lub worków na opakowania szklane kolorowe zabrania się wrzucać:
1) opakowań szklanych bezbarwnych,
2) naczyń żaroodpornych,
3) kryształów,
4) kieliszków,
5) szklanek,
6) porcelany i fajansu,
7) ceramiki,
8) świetlówek,
9) żarówek,
10) kineskopów,
11) luster,
12) szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego,
13) doniczek,
14) opakowań po lekach.
7. Do pojemników lub worków na opakowania z tworzyw sztucznych należy wrzucać opróżnione:
1) butelki po napojach,
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2) opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, płynach do kąpieli, prania, płukania.
8. Do pojemników lub worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
1) opakowań po jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach,
2) jednorazowych naczyń, w tym jednorazowych woreczków,
3) reklamówek,
4) folii,
5) rur PCV,
6) opakowań po olejach silnikowych, częściach samochodowych,
7) mebli i ich części,
8) zabawek,
9) tworzyw piankowych,
10) kartoników po sokach i mleku.
§ 14. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
§ 15. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ich
objętości zobowiązani są:
1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady zbierane
selektywnie,
2) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań
wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniki na odpady.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 17. 1. 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 użytku publicznego.
2. Do obowiązków właścicieli posiadających zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) niezwłoczne zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., jego posiadania celem zarejestrowania,
b) systematyczne poddawanie psa w wieku ponad 2 miesięcy szczepieniu przeciw wściekliźnie raz w ciągu
roku kalendarzowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami wyznaczonymi przez lekarza
weterynarii szczepiącego dane zwierzę,
c) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Książa Wlkp. na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne,
d) wyprowadzanie psa na smyczy, a psa ras uznawanych za agresywne lub zachowującego się w sposób
agresywny – na smyczy i w kagańcu,
e) niepozostawianie psa bez dozoru,
f) utrzymywanie kojców i ogrodzeń, w których przebywają psy w stanie uniemożliwiającym wydostanie się ich
na zewnątrz,
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g) zwolnienie psa 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, wyposażona w domofon lub dzwonek
elektryczny przy wejściu na nieruchomość,
h) zwolnienie psa z uwięzi na terenach publicznych może się odbywać wyłącznie na terenach do tego
przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli
nad jego zachowaniem, z wyłączeniem psów ras uznanych za agresywne.
2) w odniesieniu do pozostałych zwierząt domowych:
a) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,
b) niewprowadzanie zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych,
lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których
administracje wprowadziły taki zakaz, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice, wystawy itp. - zakaz nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych,
c) niewprowadzanie zwierząt domowych do piaskownic, na place zabaw dla dzieci i miejsca zwyczajowo
przyjęte do kąpieli przy jeziorach oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów,
d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do
publicznego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem.
4. Sprzedaż zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach jest zabroniona.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 3, jest zabronione na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 3, dotyczy także zwartych terenów,
zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe,
hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym szkodliwej emisji będącej jej skutkiem do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 są zobowiązani do:
1) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) składowania obornika tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
3) trzymania pszczół w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 19. Deratyzacja na terenie nieruchomości, winna być przeprowadzana co najmniej raz w roku pomiędzy 15
kwietnia a 15 maja oraz na bieżąco w przypadku występowania na terenie nieruchomości gryzoni.
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 20. Traci moc uchwała Nr XLV/310/2010 Rady Gminy Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010
roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. należącej
do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp., z 2010 Nr 171, poz.3242).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 22. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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