
UCHWAŁA NR XXI/154/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

Na podstawie 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 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gnieźnie, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno zwany dalej „regulaminem” określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów:  

1) bioodpady, 

2) tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

6) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) chemikalia, 

11) przeterminowane leki, 

12) zużyte opony, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 

14) odpady niebezpieczne, 

15) tekstylia i odzież, 

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

2. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić 
w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania. 

3. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4. 

4. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, należy prowadzić systemem: 
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1) indywidualnym- polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 
celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo 

2) zbiorowym-  polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości lub dla budynku wielorodzinnego. 

§ 3. Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń 
z chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości przez jej właściciela:  

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie powodując zakłóceń w ruchu pieszym lub 
pojazdów; 

2) lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników należy posypać piaskiem lub innym 
stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. 
Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. Mycie poza 
myjniami dotyczy tylko nadwozi pojazdów samochodowych.  

2. Zabrania się mycia poza myjniami silników, podwozi i innych podzespołów samochodowych, w wyniku, 
których następuje usuwanie substancji olejowych i innych substancji ropopochodnych. 

3. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się 
w obrębie własnej nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 
nie zanieczyszczają środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów; 

4) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów; 

5) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności od 60 do 120 litrów; 

6) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, 
w tym odpady opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i papier, w tym tektura, 
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury od 1,1 m³ do 2,5 m³ (od 1100 L do 2500 L). 

2. Worki do selektywnego zbierania odpadów tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe 
z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury w systemie indywidualnym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 60 l. 

3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła i papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury w systemie zbiorowym nie mogą mieć pojemności 
mniejszej niż 1100 l. 

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:  

1) nie więcej niż trzy osoby – w rozmiarze 120 L; 

Id: 8BA9424A-7BCF-416F-9911-F663E414D526. Podpisany Strona 2



2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 240 L; 

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 11 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L; 

4) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 pojemniki po 240 L. 

§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli 
w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:  

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L; 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L; 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L; 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L; 

5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 L i 3 x 240 L; 

6) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – w rozmiarze 2 x 1100 L; 

2. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów dla 
większej liczby osób niż wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 6, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są 
gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność 
pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 25 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych 
właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemników do 
gromadzenia odpadów. 

§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, uwzględniającej następujące normy:  

1) dla szkół wszelkiego typu – 3 L na każdego ucznia i pracownika, 

2) dla żłobków i przedszkoli – 3 L na każde dziecko i pracownika, 

3) dla lokali handlowych – 50 L na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 L na lokal,  

4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 L na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 L na każdy punkt, 

5) dla lokali gastronomicznych – 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne, 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 L, 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – pojemnik 120 L na każdych 10 pracowników, 

8) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. – 20 L na jedno łóżko, 

9) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 240 L na jedną nieruchomość. 

§ 9. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach/pojemnikach 
wyłącznie do tego celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach uwzględniających następujące normy:  

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

- w workach LD-PE koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - w workach LD-PE koloru zielonego oznaczonych napisem 
„Szkło”; 
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3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali - w workach LD-PE koloru żółtego 
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) bioodpady - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 

§ 10. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 
sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje.  

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, 
w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności. 

§ 11. 1. W pasach dróg publicznych należy instalować kosze uliczne przeznaczone do zbierania w sposób 
nieselektywny odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 20 l.  

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych i ciągów pieszych należy dostosować do 
intensywności ruchu pieszego. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 13. 1. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązani są do pozbywania się 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości w budynkach wielolokalowych, obowiązani są do pozbywania się 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w okresie od listopada do marca 
- co najmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października - co najmniej raz na tydzień. 

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 
odpadów komunalnych:  

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

- co najmniej 1 raz na dwa miesiące; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - co najmniej 1 raz na dwa miesiące; 

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali - co najmniej 1 raz w miesiącu; 

4) bioodpady: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w okresie od listopada do marca- co najmniej  raz 
w miesiącu, w okresie od kwietnia do października - co najmniej  raz na dwa tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych -  w okresie od listopada do marca - co najmniej  raz w miesiącu, w okresie 
od kwietnia do października - co najmniej  raz na tydzień, 

c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w okresie od listopada do marca - co najmniej  raz w miesiącu, 
w okresie od kwietnia do października - co najmniej  raz na dwa tygodnie. 
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2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 
odpadów komunalnych, tj. odpady opakowaniowe wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte 
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież, 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki co najmniej 1 raz w roku. 

3. Bioodpady, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, szło, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła, papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
chemikalia, przeterminowane leki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady 
komunalne, odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki mieszkańcy Gminy 
Gniezno mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest stworzony 
przez Gminę w miejscu ogólnodostępnym. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane tylko wówczas, gdy 
pochodzą one z prowadzenia drobnych prac remontowych, niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być odbierane 
za dodatkową opłatą. 

4. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, powstających na terenie 
nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniku przydomowym, w sposób 
niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z tym 
właściciele nieruchomości nie mają obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady. 

5. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych. 

6. Dopuszcza się oddawanie przeterminowanych leków do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki. 

7. Dopuszcza się oddawanie do mobilnego punktu zbiórki odpadów, wyszczególnione poniżej odpady 
powstające w gospodarstwach domowych: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) zużyte baterie i akumulatory. 

8. Dopuszcza się w zabudowie wielorodzinnej i wielolokalowej selektywne zbieranie odpadów komunalnych 
do pojemników tzw. dzwonów. 

§ 15. W pasach dróg publicznych kosze uliczne powinne być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich 
przepełnieniu, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

§ 16. Właściciel nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji 
sanitarnej, powinien wyposażyć nieruchomość szczelny zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.  

§ 17. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego podmiotowi uprawnionemu, z którym zawarł umowę.  

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz 
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, 
mogący powodować zanieczyszczenie ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do przechowywania 
przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych 
w celu okazania tych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania 
kontroli. 

4. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie osadu winno 
odbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji. 
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Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 18. 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 opakowania lub minimalnie opakowanych; 

5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do 
pojemnika; 

6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież; 

7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym. 

2. Prowadząc edukację ekologiczną należy dążyć do następujących celów: 

1) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów; 

2) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, a także odzysk 
energii z odpadów. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  

2. Wyprowadzanie psa poza teren swojej nieruchomości, w miejsca publiczne jest możliwe pod warunkiem, że: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Przepisy §19 ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie 
dla ludzi. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń  spowodowanych przez 
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.  

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, 

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach 
sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 
wielolokalowymi. 

4. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność w tym zakresie. 
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5. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) obiekty użyteczności publicznej; 

3) obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 
przechowywania lub składowania produktów rolno–spożywczych i gospodarki odpadami; 

4) obszary zabudowy zagrodowej. 

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 15 marca do 15 kwietnia. 

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe 

§ 22. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy 
Gniezno.  

2. Do kontroli przestrzegania postanowień regulaminu uprawnione są osoby upoważnione przez Wójta Gminy 
Gniezno. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.  

§ 24. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7300). 

2) Uchwała  nr XVI/102/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gniezno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9147) 

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadzono
zmiany w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gniezno uchwalą nr XVI/102/2019
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno. W związku z ujednoliceniem
przepisów w regulaminie, wymogami ustawowymi oraz rezygnacją z odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zachodzi konieczność uchwalenia nowego
regulaminu o utrzymaniu czystości w gminach. Dodatkowo uwzględniono wniosek Prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Gnieźnie, Sygn. akt PR Pa 20.2020, z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy
Gniezno 24.01.2020 r.) o wyeliminowanie z poprzedniej uchwały zapisu, że obowiązkiem deratyzacji objęty
jest teren Gminy Gniezno i "wyznaczenie obszarów" podlegających obowiązkowej deratyzacji. Regulamin
został pozytywnie zaopiniowany postanowieniem ON.HK.0700.1.3.2020 z dnia 10.02.2020 r. przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.
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