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UCHWAŁA NR XIX126/2020
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 4 ust. 1 i 2 i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Śremie, uchwala się:
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.”,
w następującym brzmieniu:”.
Rozdział 1.
Postanowienie 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:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości w tym, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
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a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników i worków,
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymaga od właścicieli nieruchomości
wysegregowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, umieszczenia ich w odpowiednich
pojemnikach oraz w workach foliowych oraz zadysponowanie ich odbioru przez uprawniony podmiot
odbierający odpady. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje
odpadów:
1) papier w tym tekturę;
2) szkło: bezbarwne i kolorowe;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) przeterminowane leki i chemikalia;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu stabilizacji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
15) tekstylia i odzież.
2. Pozostałe odpady nie wymienione w ust. 1 to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Odpady, o których mowa w ust 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać z chwilą ich
powstania, uprzednio poddając je segregacji.
4. Odpady, o których mowa w ust. 1, odbierane są w sposób gwarantujący ich niemieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
5. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, należy pozbywać się z częstotliwością określoną
w rozdziale 5.
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6. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7-14, należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Książu Wlkp., przy ulicy Radoszkowskiej w godzinach otwarcia
Punktu.
7. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą prowadzić
kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący
negatywnego oddziaływania na środowisko.
8. Przeterminowane leki można samodzielnie dostarczać i umieszczać w przeznaczonych do tego celu
odpowiednio oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Książ Wlkp.
9. Zużyte baterie można samodzielnie dostarczać i umieszczać w przeznaczonych do tego celu,
odpowiednio oznaczonych, pojemnikach w miejscach wskazanych przez Gminę Książ Wlkp.
10. Akumulatory przemysłowe i samochodowe można samodzielnie dostarczać do placówek handlowych
prowadzących ich sprzedaż lub wymianę.
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być
wystawiane przed teren nieruchomości, z której pochodzą, dwa razy w roku, w terminach wyznaczonych przez
uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób:
1) niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych oraz pojazdów,
2) umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych oraz pojazdów.
2. uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je
uprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, dozwolone jest wyłącznie:
1) na terenach nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest
na utwardzonej jej części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi,
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
2. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeśli:
1) przeprowadzana jest na utwardzonym podłożu;
2) nie spowoduje zanieczyszczenia zbiorników wodnych i ziemi;
3) odpady powstające w trakcie naprawy, będą gromadzone w sposób umożliwiający ich pozbycie się zgodnie
z przepisami niniejszego Regulaminu.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymanie
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Polskich
Norm PN-EN 840 lub posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155) zapewniających bezpieczne
i długotrwałe użytkowanie, w tym łatwą obsługę przy ich opróżnianiu.
2. Do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości
niezamieszkałej, na której powstają odpady, przeznacza się pojemniki spełniające wymagania określone
w niniejszym Regulaminie.
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3. Miejsca publiczne, takie jak: ciągi handlowo – usługowe, parki, skwery, parkingi, przystanki
komunikacji i inne służące użyteczności publicznej, są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo
wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l, dostosowane do ilości
powstających odpadów.
4. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić na terenie nieruchomości zamieszkałej w workach
wykonanych z folii LDPE o pojemności od 60 l do 120 l na każdą wskazaną w § 2 ust. 1 frakcję, w kolorach:
1) worek niebieski – do gromadzenia papieru w tym tektury;
2) worek biały – do gromadzenia szkła bezbarwnego;
3) worek zielony – do gromadzenia szkła kolorowego,
4) worek żółty – do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych,
5) worek brązowy – do gromadzenia bioodpadów.
5. Do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej stosować
należy:
1) pojemniki typu „dzwon” o pojemności 1,1 m3 lub typu „siatkowy” o pojemności od 1,5 m3 do 2,8 m3,
a także komplet pojemników tworzących „gniazdo” do segregacji, powinny posiadać zbliżone do siebie
wymiary, kształt nieodbiegający od ogólnie przyjętych standardów o kolorystyce: papier w tym tektura –
kolor niebieski, szkło bezbarwne – kolor biały, szkło kolorowe – kolor zielony, metale i tworzywa sztuczne
– kolor żółty;
2) pojemniki o kolorystyce brązowej o pojemności od 120 l do 5,5 m3 na bioodpady;
3) pojemniki o pojemności od 2 m3do 8 m3 o kolorystyce, jak w pkt 1;
4) pojemniki o minimalnej pojemności 5 l na mieszkańca, przy czym nie mniejszej niż 1 m3 (dla szkła
i papieru, w tym tektury) oraz 1,5 m3 dla tworzyw sztucznych dla każdego punktu zbierania;
6. W zabudowie wielolokalowej dopuszcza się stosowanie worków, o których mowa w ust. 4 jeżeli
poszczególne części budynku (mieszkania) posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych.
7. Do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z nieruchomości niezamieszkałych,
stosuje się odpowiednio ust. 5 i 6.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki
służące do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych;
2) zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu w zależności od potrzeb;
3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążenia;
4) konserwację oraz wymianę pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, które uniemożliwia
dalsze użytkowanie.
3. Przy doborze pojemnika należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca przypada
średnio 30 litrów odpadów zmieszanych.
4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
zmieszanych powinny być dostosowane do
indywidualnych potrzeb właściciela. Ustala się następujące pojemności pojemników:
1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu - 5 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
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4) dla lokali handlowych - 25 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l na jeden lokal;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych -60 l na każdych 10-ciu pracowników;
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 rodzinnych ogrodów działkowych - co najmniej 50 l pojemności pojemnika lub kontenera w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 3 l - poza tym okresem;
9) dla domków letniskowych - co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy domek;
10) dla cmentarzy - co najmniej 2m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza, a w czasie świąt kościelnych
pojemność pojemnika dostosowana do wielkości potrzeb.
5. Na pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)
powinna być umieszczona informacja identyfikująca nieruchomość tj. numer posesji, mieszkania.
§ 7. 1. Pojemniki i worki należy umieszczać w miejscu umożliwiającym bezpośredni dostęp i dojazd
z drogi pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
2. Pojemniki i worki należy ustawiać w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości i utrudnień dla osób
trzecich oraz ruchu pojazdów.
3. Pojemniki powinny być wystawiane zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru.
Rozdział 4.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 8. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
poprzez:
1) ustawienie pojemników w sposób uporządkowany, zapewniający łatwy do nich dostęp;
2) umieszczanie odpadów wyłącznie w pojemnikach i niedopuszczanie do wysypywania się odpadów
z pojemników;
3) w przypadku dopuszczonego Regulaminem zbierania odpadów w workach, zawiązywanie worków lub
zabezpieczanie w inny sposób, znajdujących się w nich odpadów przed wypadaniem w trakcie realizacji
usługi odbioru odpadów;
4) zabezpieczenie zgromadzonych odpadów przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem do
nich zwierząt poprzez zamykanie klap pojemników, a w przypadku bioodpadów i papieru, w tym tektury
umieszczanie ich w miarę możliwości w zadaszonej części miejsca gromadzenia odpadów;
5) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami
i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym także okresowe mycie;
6) zabezpieczenie terenu bezpośrednio pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem się odcieków, wód
opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i lodu.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów
stanowiących odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
odbywać się będzie z częstotliwością:
1) z terenu miejscowości Książ Wlkp.:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach – również nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
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b) z budynków wielolokalowych – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu, natomiast w pozostałych miesiącach - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) z terenów miejscowości Brzóstownia, Charłub, Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Gogolewo,
Gogolewko, Jarosławki, Feliksowo, Obreda, Kiełczyn, Kiełczynek, Kołacin, Konarskie, Konarzyce,
Zawory, Łężek, Ługi, Mchy, Radoszkowo, , Radoszkowo Drugie, Sebastianowo, Sroczewo, Świączyń,
Świączynek, Włościejewki, Międzybórz, Włościejewice, Zaborowo, Zakrzewice, Zabawa – w okresie od
kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Dopuszcza się pozbywanie jednorazowo przy każdym terminie odbioru odpadów 6 worków foliowych
z bioodpadami.
4. Większe ilości bioodpadów niż wymienione w ust.3 należy dostarczać samodzielnie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego funkcjonowania.
5. Dopuszcza się zbieranie bioodpadów w pojemnikach o kolorystyce brązowej przystosowanych do
mechanicznego opróżniania przez śmieciarki.
6. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
bioodpady można poddawać procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach. Lokalizacja
kompostownika winna spełniać wymogi określone w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
7. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 2, zobowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1- 5, co najmniej raz
w miesiącu.
8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do
pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne z terenu nieruchomości, w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach - nie rzadziej niż raz na miesiąc.
9. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 8, zobowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5 - co najmniej raz
w miesiącu.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny,
niedopuszczający do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego oraz gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkałych na
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości niezwłocznie po zapełnieniu zbiornika bezodpływowego.
4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
5. Jako miejsce zrzutu ścieków ze zbiorników bezodpływowych określa się oczyszczalnię ścieków
w miejscowości Kiełczynek.
§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się:
1) odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie
dostarczonym przez uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne;
2) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych w sposób określony w niniejszym
Regulaminie i zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 12. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych:
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1) właściciele nieruchomości zobowiązani są umieścić pojemnik i worki wypełnione odpadami w dniu
odbioru w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności
wchodzenia na teren nieruchomości; za zgodą właściciela nieruchomości dopuszcza się wejście lub wjazd
na teren nieruchomości pracowników podmiotu odbierającego odpady w celu odbioru odpadów;
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić
przed wejściem na teren posesji w terminie zgodnym z harmonogramem;
3) właściciel nieruchomości umożliwi wjazd na teren nieruchomości przedsiębiorcy uprawnionemu do
odbioru nieczystości ciekłych, w celu opróżniania zbiornika bezodpływowego, w terminach określonych
w niniejszym Regulaminie i zgodnie z zawartą z przedsiębiorcą umową.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia
ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów;
2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
3) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania;
4) kupowanie produktów bez opakowań lub minimalnie opakowanych;
5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do
pojemnika/worka;
6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie ich do pojemników na odzież;
7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym;
2. Prowadząc edukację ekologiczną należy dążyć do osiągnięcia określonych celów m.in.:
1) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów;
2) zwiększenie udziałów odzysku, w szczególności szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, w tym
tektury, a także odzysk energii z odpadów.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) niepozostawiania psa bez dozoru,
b) utrzymywanie kojców, ogrodzeń, w których przebywają psy, w stanie uniemożliwiającym wydostanie
się ich na zewnątrz,
2) w odniesieniu do pozostałych zwierząt domowych - zapewnienie stałego i skutecznego dozoru.
Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 15. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnych, zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów na których znajdują się instytucje użyteczności publicznej,
strefy przemysłowej i rodzinnych ogrodów działkowych.
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§ 16. Na terenach niewymienionych w § 15 zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
warunkiem zachowania następujących zasad:
1) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości wytwarzanych podczas chowu i hodowli w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia przez zwierzęta gospodarskie.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia;
2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-spożywczego;
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
4) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio do przechowywania, składowania lub
magazynowania produktów rolno-spożywczych;
5) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania
odpadami,
6) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej,
2. Deratyzację na terenie obszarów wymienionych w ust. 1, przeprowadza się obowiązkowo w okresie od
1 listopada do 1 grudnia każdego roku.
Rozdział 10.
Przepisy końcowe
§ 18. Traci moc uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2020 r. poz. 3848)
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 20. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.
(-) Sławomir Przybylski

