
Uchwała Nr XXIX/380/2012
                        Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Kalisza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w  gminach   (Dz.  U.  z  2012  r.,  poz.  391  z  późn.  zm.),  po  zasięgnięciu  opinii 
państwowego powiatowego  inspektora sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§3.  

Traci moc uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 27, poz. 678).

§4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



Uzasadnienie
do uchwały Nr  XXIX/380/2012 

Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na terenie 
Kalisza.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 391 z późn. zm.) Regulamin określa 
szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Kalisza, 
w tym wymagania  dotyczące:  uprzątania  błota,  śniegu,  lodu z  części  nieruchomości 
służących  do  użytku  publicznego,  mycia  i  napraw  pojazdów  poza  myjniami 
i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz 
utrzymania  zwierząt  gospodarskich.  Reguluje  również  system  gospodarowania 
odpadami  komunalnymi,  w  szczególności  w  zakresie  selektywnego  zbierania  i 
odbierania odpadów komunalnych. W Regulaminie odniesiono się do poszczególnych 
strumieni  wytwarzanych  odpadów  komunalnych,  zgodnie  z  Krajowym  Programem 
Gospodarki  Odpadami.  Uchwalając niniejszy Regulamin Miasto Kalisz tworzy ramy 
prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 
w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 
i  chemikaliów,  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i 
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych.

W  ten  sposób  Miasto  Kalisz  zapewnia  objęcie  mieszkańców  Kalisza 
zorganizowanym  systemem  odbierania  wszystkich  rodzajów  odpadów  komunalnych 
i  realizuje  swoje  obowiązki  ustawowe,  w  szczególności  takie  jak  zapewnienie 
warunków  funkcjonowania  systemu  selektywnego  zbierania  i  odbierania  odpadów 
komunalnych,  aby  było  możliwe:  ograniczenie  składowania  odpadów  komunalnych 
ulegających  biodegradacji,  wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  z  odpadów 
komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu. 
Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego. Był on również konsultowany z mieszkańcami Kalisza. 

W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. 

Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie 
Kalisza dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza: 
a) prowadzenie  we  wskazanym  przez  Miasto  Kalisz  zakresie  selektywnego 

zbierania  i  odbierania  odpadów  komunalnych,  w  tym  powstających  
w  gospodarstwach  domowych  przeterminowanych  leków  i  chemikaliów, 
zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  
i  elektronicznego,  odpadów  wielkogabarytowych,  odpadów  budowlanych  
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego,

c) mycie  i  naprawy pojazdów samochodowych  poza  myjniami  i  warsztatami 
naprawczymi;

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, przy uwzględnieniu:
a) średniej  ilości  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  w  gospodarstwach 

domowych, bądź w innych źródłach, 
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu  pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych  z  terenu  nieruchomości  oraz  z  terenów  przeznaczonych  do  użytku 
publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością  dla  ludzi  oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań  utrzymania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych 
z  produkcji  rolniczej,  w  tym  także  zakazu  ich  utrzymania  na  określonych 
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania.
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§2.  

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) właściciele  nieruchomości  –  właściciele  nieruchomości  w  rozumieniu 

przepisów  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (także 
współwłaściciele,  użytkownicy  wieczystości  oraz  jednostki  organizacyjne  
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością);

2) odpady komunalne – odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy  
o odpadach, czyli powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  a  także  odpady  nie  zawierające 
odpadów  niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców  odpadów, 
które  ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów 
powstających  w gospodarstwach domowych; 

3) odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady komunalne, które nie mogą 
być  umieszczone  ze  względu  na  swoje  rozmiary  i  masę  w  typowych 
pojemnikach  na  odpady  np.  meble,  wózki,  rowery,  wielkogabarytowe 
urządzenia gospodarstwa domowego itp.; 

4) selektywna zbiórka – selektywna zbiórka w rozumieniu przepisów ustawy  
o odpadach, czyli  zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w 
celu  ułatwienia  określonego  sposobu  przetwarzania,  obejmuje  jedynie 
rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim 
samym charakterem;

5) selektywna  zbiórka  odpadów  u  źródła  -  selektywne  zbieranie  odpadów 
komunalnych w miejscu ich powstania;

6) nieczystości  ciekłe  – nieczystości  ciekłe  w rozumieniu przepisów ustawy  
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  czyli ścieki  gromadzone 
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

7) zbiorniki bezodpływowe – zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu przepisów 
ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  czyli  instalacje  
i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu 
ich powstania; 

8) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć 
także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;

9) podmiot odbierający odpady komunalne – podmiot prowadzący działalność 
w tym  zakresie,  wpisany do  rejestru  działalności  regulowanej  w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości, 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kalisza;

10) podmiot opróżniający zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości 
ciekłe  -  podmiot  prowadzący  działalność  w  tym  zakresie  posiadający 
wymagane zezwolenie;

11) właściciele zwierząt domowych – także ich posiadacze;
12) zwierzęta gospodarskie -  zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów  

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:
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a) koniowate – zwierzęta gatunków: koń i osioł,
b) bydło – zwierzęta gatunków: bydło domowe i bawoły,
c) jeleniowate  –  zwierzęta  gatunków:  jeleń  szlachetny,  jeleń  sika,  daniel 

utrzymywane w warunkach fermowych, w celu pozyskania mięsa i skór, 
jeżeli  pochodzą  z  chowu  lub  hodowli  zamkniętej,  o  których  mowa  
w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej; 

d) drób, 
e) świnie, 
f) owce, 
g) kozy, 
h) pszczoły miodne, 
i) zwierzęta futerkowe;

13) chów zwierząt – chów zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
chorób  zakaźnych,  badaniu  zwierząt  rzeźnych  i  mięsa  oraz  o  Inspekcji 
Weterynaryjnej; 

14)  hodowla  zwierząt  –  hodowla  zwierząt  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

15)  zwierzęta  domowe – zwierzęta  domowe w rozumieniu przepisów ustawy  
o ochronie zwierząt.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach 
nieruchomości  i na terenach służących do użytku publicznego

§3. 

Właściciele  nieruchomości  położonych  na  terenie  miasta  Kalisza  zapewniają 
utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające  
z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
1) zapewniają  wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki  do  zbierania  odpadów 

komunalnych oraz utrzymują je w należytym stanie sanitarnym i technicznym;
2) usuwają  błoto,  śnieg,  lód  i  inne  zanieczyszczenia  z  chodników  przylegających 

bezpośrednio  do  nieruchomości,  a  błoto,  śnieg  i  lód  uprzątnięte  z  chodników 
wzdłuż  nieruchomości  mogą  pryzmować  na  chodniku  przy  krawędzi  jezdni,  
z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający 
istniejącej zieleni, i nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów;

3) usuwają  niezwłocznie  z  dachów i  gzymsów śnieg,  sople,  nawisy śniegu i  lodu 
stwarzające zagrożenie dla przechodniów;

4) likwidują  śliskość  na  chodnikach  położonych  wzdłuż  nieruchomości  
w okresie mrozów i opadów śnieżnych;

5) zapewniają czystość i porządek na terenach niezabudowanych działek; 
6) usuwają z terenu nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym ziemię 

z wykopów, których nie wykorzystują na potrzeby własne; 
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7) utrzymują w należytym stanie techniczno-porządkowym place zabaw przeznaczone 
do wspólnego użytku; 

8) dokonują  w  miarę  potrzeb,  ale  nie  rzadziej  niż  trzy  razy  w  danym  roku 
kalendarzowym, wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych, z tym, że 
pierwszej wymiany dokonują do końca kwietnia.

§4.

Zabrania się umieszczania na drzewach reklam, plakatów i ogłoszeń.

§5.

Mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  może  odbywać  się  w  miejscu 
wyznaczonym  na  terenie  nieruchomości  przez  jej  właściciela  na  utwardzonej, 
nieprzepuszczalnej powierzchni pod warunkiem, że nie spowoduje to przedostania się 
do gruntu i wód powstających ścieków oraz uciążliwości dla sąsiadów.  

§6.

Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami mogą odbywać się w miejscu 
wyznaczonym  na  terenie  nieruchomości  przez  jej  właściciela  na  utwardzonej, 
nieprzepuszczalnej powierzchni pod warunkiem, że nie spowoduje to przedostania się 
do gruntu i wód powstających ścieków oraz uciążliwości dla sąsiadów, a powstające 
odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującymi.    

Rozdział 3

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenach nieruchomości oraz na drogach 

publicznych

§7.

1. Odpady  komunalne  powinny  być  zbierane  w  pojemnikach  spełniających 
wymagania obowiązujących norm.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych uwzględniając ilość wytworzonych odpadów, cykl 
wywozu i liczbę mieszkańców/osób. 

3. Przyjmuje  się  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  wytworzonych  na  terenie 
nieruchomości w ciągu tygodnia w wysokości: 

1) 30 litrów - jako ilość podstawową na jednego mieszkańca miasta Kalisza; 
2) 4 litrów – na każdą osobę w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu 

lub korzystaniem z przedszkoli lub żłobków;
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3) 5 litrów – na każdą osobę zatrudnioną poza handlem i usługami;
4) 10 litrów - na każdą osobę zatrudnioną w handlu i usługach;
5) 20  litrów -  na  łóżko  (lub  miejsce)  w  szpitalach,  sanatoriach,  internatach, 

koszarach, zakładach karnych i innych obiektach użyteczności publicznej.
4. Minimalna  objętość  pojemników  do  zbierania  odpadów  komunalnych  powinna 

odpowiadać  iloczynowi  liczby  mieszkańców/osób  i  średniej  ilości  odpadów 
określonej w ust. 3 przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu.

5. Dozwolone  jest  wspólne  korzystanie  przez  kilku  właścicieli  nieruchomości 
(sąsiadów)  z  jednego  lub  kilku  pojemników  ustawionych  razem.  Minimalna 
objętość  pojemników w tym przypadku  powinna odpowiadać  iloczynowi  liczby 
mieszkańców i średniej ilości wytworzonych odpadów, określonych w ust. 3.   

6. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie własnej 
nieruchomości  w miejscach  łatwo  dostępnych  zarówno  dla  użytkowników,  jak  
i  pracowników  podmiotu  odbierającego  odpady.  Dopuszcza  się  możliwość 
ustawienia  pojemników  do  zbierania  odpadów  komunalnych  na  nieruchomości 
sąsiadującej,  po  uzyskaniu  zgody  właściciela  tej  nieruchomości.  W  przypadku 
braku dostępu do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady 
komunalne,  właściciel  nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów 
komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. 

7. Właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  utrzymywać  w  czystości  miejsca,  
w  których  ustawione  są  pojemniki  do  zbierania  odpadów  komunalnych. 
Zanieczyszczenie miejsc, w których ustawione są pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych,  powstałe  podczas  ich  opróżniania,  zobowiązany  jest  usunąć 
niezwłocznie podmiot odbierający odpady komunalne.

8. Obowiązki  określone  w  ust.  6  i  7  stosuje  się  odpowiednio  do  pojemników  
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

9. Miejsca zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać warunki wynikające  
z odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących.

Rozdział 4

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§8.

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych 
organizuje  Miasto  Kalisz  w  zamian  za  uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

2. Właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych  przy  wykonywaniu  obowiązku 
zbierania  i  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  powstających  na  terenie 
nieruchomości  są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem odbierającym 
odpady  komunalne,  z  uwzględnieniem  średnich  ilości  stałych  odpadów 
komunalnych  określonych w rozdziale  3 §7 ust.  3  niniejszego  Regulaminu,  
a  także  do  przechowywania  i  okazywania  osobom upoważnionym do kontroli 
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aktualnej  umowy  zawartej  z  podmiotem  odbierającym  odpady  oraz  dowodów 
zapłaty za tę usługę.

3. W  przypadku  nieruchomości  w  części  zamieszkałych  i  niezamieszkałych 
odbieranie odpadów komunalnych z części nieruchomości zamieszkałej odbywa 
się  z  zgodnie  z  ust.  1,  natomiast  odbieranie  odpadów  komunalnych  z  części 
nieruchomości niezamieszkałej odbywa się zgodnie z ust. 2.

4. Właściciele  nieruchomości  przy  opróżnianiu  zbiorników  bezodpływowych  są 
zobowiązani  do  zawierania  umów  z  podmiotami  opróżniającymi  zbiorniki 
bezodpływowe  z  uwzględnieniem  średnich  ilości  nieczystości  ciekłych, 
określonych  w  ust.5,  a  także  przechowywania  i  okazywania  osobom 
upoważnionym do kontroli aktualnej umowy i  dowodów zapłaty za tę usługę.

5. Ilości  nieczystości  ciekłych  odprowadzanych  do  zbiorników  bezodpływowych 
ustala  się  na  podstawie  zużycia  wody,  określonego  na  podstawie  wskazań 
wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy 
zużycia wody, wynikające z odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących.

§9.

1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych mogące stanowić w szczególności własność: 
1) podmiotów odbierających odpady komunalne; 
2) właścicieli nieruchomości.

2. Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  zobowiązany  jest  stworzyć  warunki 
właścicielowi nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i 
selektywnie  zebranych  przez  dostarczenie  właścicielowi  nieruchomości 
pojemników  do  zbierania  odpadów  komunalnych.  Realizację  usługi  określi 
właściciel nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne. 

§10.

Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą 
być  one  zbierane  oddzielnie,  poza  strumieniem  odpadów  komunalnych, zgodnie  
z  zasadami  gospodarowania  odpadami  określonymi  w  odrębnych  przepisach  i  na 
podstawie odrębnych umów. 

§11.

1. Właściciele  nieruchomości  mogą  dokonywać  kompostowania  odpadów 
roślinnych  we  własnym  zakresie  w  sposób  nie  powodujący  uciążliwości  dla 
otoczenia.  

2. Lokalizacja  kompostowników  powinna  spełniać  wymogi  określone  odrębnymi 
przepisami powszechnie obowiązującymi.
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§12. 

1. Odpady  komunalne  odbierane  są  z  terenu  nieruchomości  z  następującą 
częstotliwością:
1) zabudowa jednorodzinna:

a) zmieszane - co najmniej raz na dwa tygodnie;
b) surowce wtórne - co najmniej raz w miesiącu; 

2) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa) i placówki handlowo-usługowe:
a) zmieszane - co najmniej dwa razy w tygodniu; 
b) surowce wtórne - co najmniej raz na dwa tygodnie;

3) pozostałe:
a) zmieszane - co najmniej raz na dwa tygodnie;
b) surowce wtórne - co najmniej raz w miesiącu.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości w terminach ustalonych 
z  podmiotem  opróżniającym  zbiorniki  bezodpływowe  i  transportującym 
nieczystości  ciekłe,  z  częstotliwością   dostosowaną  do ilości  odprowadzanych 
nieczystości  ciekłych  ustalonej  zgodnie  z  zapisem  §8  ust.  5  i  pojemności 
zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z tego 
zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, mogący powodować zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i gruntowych.

§13.

1. Na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  a  w  szczególności: 
chodnikach,  parkach,  placach,  przystankach,  odpady  komunalne  powinny  być 
zbierane w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

2. Do  ustawienia  koszy  ulicznych  i  zapewniania  odbierania  zebranych  w  nich 
odpadów zobowiązani są zarządcy drogi.

3. Prowadzący działalność handlową, gastronomiczną są zobowiązani do ustawienia 
koszy ulicznych i zapewnienia odbierania zebranych w nich odpadów komunalnych 
przy obiektach, w których prowadzona jest ta działalność. 

4. Za  stan  sanitarny,  techniczny  i  porządkowy  koszy  odpowiadają  podmioty 
zobowiązane do ich ustawienia.

§14.

Organizator imprezy o charakterze masowym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia  miejsca,  w  którym  się  ona  odbywa,  w  odpowiednią  ilość 

pojemników na odpady;
2) zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;
3) uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
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§15.

Zarządca  rodzinnego  ogrodu  działkowego  zobowiązany  jest  do  zapewnienia 
odpowiedniej ilości pojemników na odpady komunalne, w tym zielone, utrzymywania 
ich  w  należytym  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i  technicznym  oraz  do  zawarcia 
umowy  z  podmiotem  odbierającym  odpady  komunalne  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych.

§16.

Zabrania się w szczególności:
1) umieszczania  śniegu,  lodu,  gorącego  popiołu  i  żużla,  gruzu  budowlanego, 

szlamów,  substancji  toksycznych,  żrących  i  wybuchowych  w  pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) umieszczania  w pojemnikach do zbierania  odpadów komunalnych  odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej;

3) przepełniania i przeciążania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
4) umieszczania  odpadów  komunalnych  wokół  pojemników  do  zbierania 

odpadów komunalnych (nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych);
5) spalania odpadów w pojemnikach, na otwartej przestrzeni oraz w instalacjach 

energetycznego spalania paliw. 

Rozdział 5

Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych

§17.

1. W  mieście  Kaliszu  selektywne  zbieranie  odpadów  komunalnych  polega  na 
wydzieleniu  ze  strumienia  odpadów  zmieszanych,  następujących  surowców 
wtórnych:
1) papieru, 
2) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 
3) szkła,
oraz  na  selektywnym  zbieraniu  w  wydzielonych  miejscach  innych  odpadów 
komunalnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

2. Selektywna  zbiórka  odpadów  komunalnych  powinna  być  prowadzona 
z  zachowaniem  ogólnych  zasad  pozbywania  się  odpadów  komunalnych 
określonych w Regulaminie i przepisach odrębnych.

3. Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest 
obowiązany  do  selektywnego  odbierania  selektywnie  zbieranych  rodzajów 
odpadów  komunalnych  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  niniejszym 
Regulaminie.

10



§18.

Dla  potrzeb  selektywnej  zbiórki  odpadów  stosuje  się  pojemniki  o  następującej 
kolorystyce: 

- niebieski z przeznaczeniem na papier, oznaczony napisem „papier”,
- zielony/biały z przeznaczeniem na szkło, oznaczony napisem „szkło”,
- żółty z  przeznaczeniem na metale,  tworzywa sztuczne,  opakowania 

wielomateriałowe, oznaczony napisem „metale, tworzywa sztuczne”,
- brązowy  z  przeznaczeniem  na  odpady  biodegradowalne  (zielone), 

oznaczony napisem „bio”.

§19.

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni  
i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do 
publicznej wiadomości mieszkańcom.

§20.

1. Odpady  komunalne  wielkogabarytowe  powinny  być  zbierane  w  sposób  nie 
utrudniający  korzystania  z  nieruchomości  przez  osoby  trzecie  i  umożliwiający 
łatwy dostęp pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych odbieranie odpadów, o których mowa w ust.1 
określi  umowa  między  właścicielem  nieruchomości  a  podmiotem  odbierającym 
odpady komunalne.

3. Dla nieruchomości zamieszkałych odbieranie odpadów, o których mowa w ust.1, 
określi harmonogram odbierania podany do publicznej wiadomości mieszkańcom.

§21.

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe  inne niż niebezpieczne powinny być zbierane  
w  odrębnych  pojemnikach  przeznaczonych  do  selektywnego  zbierania  tych 
odpadów,  w  wyznaczonym  miejscu  na  terenie  nieruchomości,  służącym  do 
zbierania odpadów komunalnych. 

2. Podmiot  odbierający  odpady  komunalne,  w  ramach  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wnoszonej przez właściciela nieruchomości jako wytwórcy 
tego  odpadu,  odbierze  wyłącznie  te  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  inne  niż 
niebezpieczne,  które  powstały  w  wyniku  prowadzenia  robót  budowlanych  nie 
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót 
do właściwego organu administracji. 
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§22. 

Komunalne  odpady  niebezpieczne,  przeterminowane  leki,  przeterminowane  oleje  
i tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
chemikalia  i  opony z gospodarstw domowych,  zbierane  będą za pomocą mobilnego 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem ich 
odbierania, podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

§23. 

Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich 
sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25m², do punktów 
sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany 
zużytych  baterii  lub  zużytych  akumulatorów,  zgodnie  z  przepisami  powszechnie 
obowiązującymi.

§24.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, 
których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom. 
 

§25. 

1. Dla  nieruchomości  niezamieszkałych  odbieranie  odpadów  biodegradowalnych 
(zielonych)  określi  umowa  między  właścicielem  nieruchomości,  a  podmiotem 
odbierającym odpady komunalne. 

2. Dla nieruchomości  zamieszkałych odbieranie odpadów, o których mowa w ust.1 
określi harmonogram odbierania podany do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§26. 

1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą 
do  zmniejszenia  ilości  wytworzonych  odpadów  komunalnych  oraz  prowadzenia 
selektywnej  zbiórki  odpadów  dla  osiągnięcia  założonych  celów  określonych  
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

2. Odebrane  od  właścicieli  nieruchomości  zmieszane  odpady  komunalne,  odpady 
zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania należy kierować do regionalnej instalacji wskazanej w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
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Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku

§27. 

1. Właściciele  zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania opieki nad tymi 
zwierzętami. 

2. Jeżeli  zwierzę  nie  znajduje  się  w  pomieszczeniu  zamkniętym  bądź  na  terenie 
ogrodzonym powinno ono pozostawać pod stałym dozorem opiekuna.

§28.

Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:
1) nie  stwarzały  i  nie  stanowiły  zagrożenia  dla  zdrowia  i  życia  ludzi  oraz 

innych zwierząt; 
2) nie były uciążliwe dla innych osób; 
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§29.

1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 
1) prowadzenie w miejscach publicznych psa na smyczy, a psa rasy uznawanej 

za agresywną lub psa w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
2) posiadanie świadectw szczepienia psa przeciwko wściekliźnie;
3) zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości 

wydostania się psa poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu 
tabliczki ze stosownym ostrzeżeniem; 

4) usuwanie  odchodów  i  innych  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez  psy  
i inne zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zieleni; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych 
korzystających z psów – przewodników; dopuszcza się umieszczanie psich 
odchodów  w  koszach  ulicznych  pod  warunkiem,  że  odchody  te  są  tak 
zabezpieczone, że nie spowodują zabrudzenia tych koszy. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, przy 
spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:
1) posiadacz  psa  sprawuje  bezpośrednią,  pełną  kontrolę  nad  zachowaniem 

zwierzęcia;
2) pies jest w kagańcu z wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie 

kagańca  ze  względu  na  budowę  ciała  lub  niewskazane  ze  względów 
zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.
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3. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Prezydenta 
Miasta Kalisza.  

4. Utrzymujący zwierzęta  egzotyczne  w lokalach mieszkalnych lub użytkowych 
zobowiązani są uniemożliwić wydostanie się ich  z pomieszczenia.  

5. Zwierzęta egzotyczne, pozostawione bez opieki, będą oddawane do ogrodów 
zoologicznych.    

6. Dokarmianie ptaków i zwierząt może odbywać się w miejscach i w obiektach do 
tego przeznaczonych i za zgodą zarządcy nieruchomości. 

7. Szczepienia ochronne zwierząt określają odrębne przepisy. 
8. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają odrębne 

przepisy. 

§30. 

Zabrania się:
1) wprowadzania  psów  i  innych  zwierząt  domowych  do  obiektów  użyteczności 

publicznej  bez  zgody  właściciela  tych  obiektów,  z  wyłączeniem  obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt,  jak schroniska,  lecznice,  wystawy itp.;  nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników; 

2) wprowadzania psów i innych zwierząt  domowych na teren placów gier i  zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych.

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

§31. 

Zakazuje  się  chowu  i  hodowli  zwierząt  gospodarskich  na  terenie  miasta  Kalisza,  
z wyłączeniem zabudowy zagrodowej. 

§32.

Dopuszcza  się  możliwość  utrzymywania  drobiu i  królików do 10 sztuk na  terenach 
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  pod  warunkiem,  że  zostały  spełnione 
wymogi, o których mowa  w §33 pkt 1-4. 
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§33.

Na terenach zabudowy zagrodowej  dopuszcza  się  możliwość  chowu i  hodowli  oraz 
utrzymywania zwierząt gospodarskich, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-
weterynaryjnych,  hodowlanych,  budowlanych,  ochrony  środowiska  i  zwierząt, 
określonych w przepisach prawa, a w szczególności: 

1) zapewnienia  odpowiednich  pomieszczeń  w  budynkach  oraz  właściwych 
warunków  bytowania  zwierząt  i  opieki  nad  zwierzętami,  zgodnych   
z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia;

2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania 
nieczystości w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, 
wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz powietrza;

3) utrzymania  zwierząt  w sposób nie  powodujący uciążliwości  dla  otoczenia 
(hałas  i  odory)  oraz  nie  doprowadzający  do  powstania  ognisk  gryzoni  
i owadów;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych. 

§34. 

Ule  z  pszczołami  powinny  być  ustawione  co  najmniej  10m  od  uczęszczanej  drogi 
publicznej oraz co najmniej 30m od granic nieruchomości i powinny być oddzielone 
stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości, co najmniej 3m, która spowoduje 
wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem. 

§35. 

Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek:
1) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń;
2) postępowania  z  padłymi  zwierzętami  zgodnie  z  przepisami  powszechnie 

obowiązującymi.

Rozdział 9

Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§36.

1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji jest teren miasta Kalisza.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości 

do przeprowadzania deratyzacji miejsc i pomieszczeń nieruchomości, 
w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, 
pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, 
pomieszczenia produkcyjne i magazyny, dwukrotnie w ciągu roku, w celu 
zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta 
przez gryzonie, w szczególności szczury i myszy.
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3. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, 
zatwierdzonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o wysokiej 
skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego. Trutkę 
należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin –  kwiecień - maj, II termin 
wrzesień – październik, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.

4. W przypadku wystąpienia gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości 
do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji, niezależnie od terminów 
określonych w ust. 3. 

5. Właściciele nieruchomości umożliwiają przeprowadzenie kontroli w zakresie 
sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych. 

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§37.

Nie wykonanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie zagrożone jest 
sankcjami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 
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