
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.64.2021.8 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) 

orzekam 

nieważność uchwały nr XXXIV/500/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia  29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza - ze względu na istotne 

naruszenie prawa. 

Uzasadnienie 

W dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Miasta Kalisza  uchwałą nr XXXIV/500/2020 określiła Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały 

i zwany dalej "Regulaminem".  

Uchwałę podjęto na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) - zwanej dalej „u.o.c.p.”w zw. 

z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 

zm.) - zwanej dalej "u.s.g." . 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu  5 stycznia 2021 r. 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co 

następuje: 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 

Nr 78 poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez 

działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne 

podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne  

z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 stycznia 

2009 roku, III SA/Łd 564/08; wyrok NSA oz. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999 roku, II SA/Wr 

364/98, CBOSA). 

W myśl art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy samorządu terytorialnego wydają akty 

prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, na  podstawie i  w  granicach 

upoważnień zawartych w ustawie. Stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 u.s.g. gminie przysługuje na 

podstawie upoważnień ustawowych prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 

obszarze gminy. Stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 u.s.g. gminie przysługuje na podstawie upoważnień 

ustawowych prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Stosownie 

do art. 4 ust. 1 u.o.c.p. rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem 
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prawa miejscowego. Zakres przedmiotowy regulaminu określa art. 4 ust. 2 u.o.c.p., zgodnie z którym: 

„regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 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 lub 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: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

 b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;  

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) (uchylony);  

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". 

         Stosownie do art. 4 ust. 2a  u.o.c.p. rada gminy może także w regulaminie: 

"1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż 

wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych 

odpadów; 

2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne; 

3) określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez 

osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące; 

4) określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady; 
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5) określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane 

w sposób selektywny". 

   Brzmienie powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, że katalog spraw, w zakresie których 

ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku, 

jest zamknięty. Wyliczenie wskazane w art. 4  u.o.c.p. ma charakter wyczerpujący, zatem nie wolno 

zamieszczać postanowień, które wykraczałyby poza treść tego przepisu. Nadto w uchwale tej muszą znaleźć 

się postanowienia odnoszące się do wszystkich punktów wymienionych w art. 4 ust. 2 u.o.c.p. (por. wyrok 

WSA w Poznaniu z dnia 14 lutego 2020 roku, IV SA/Po 1046/19, CBOSA).W orzecznictwie wyrażono 

także pogląd, iż postanowienia regulaminu, jako aktu prawa miejscowego nie mogą w szczególności 

wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia unormowanego w art. 4 ust. 2 u.o.c.p., być niezgodne 

z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz powtarzać regulacji zawartych w tych 

przepisach ani też formułować ustanawianych w nim nakazów lub zakazów w sposób niejasny 

lub niejednoznaczny. Naruszenie któregokolwiek z tych wymogów będzie, co do zasady, skutkować 

nieważnością wadliwego przepisu (por. wyrok NSA z dnia 30 września 2009 roku, II OSK 1077/09, 

CBOSA). 

    W § 2 ust. 1 pkt 15 Regulaminu Rada Miasta Kalisza nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek 

selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych. Jednakże analiza zapisów Regulaminu wskazuje, iż 

w żaden sposób nie uregulowano kwestii zbierania i pozbywania się tej frakcji odpadów. Właściciele 

nieruchomości nie mogą bowiem przekazywać odpadów niebezpiecznych do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. W § 10 pkt 6 Regulaminu określającym frakcje odpadów, które 

właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą we własnym zakresie dostarczyć do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego funkcjonowania, 

nie wymieniono tej frakcji odpadów.  

    Podnieść także należy, iż zagadnienie dotyczące odpadów niebezpiecznych reguluje  ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) - zwana dalej "u.o.o.". Zgodnie 

z art. 3 ust. 4 u.o.o "odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród 

właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz 

warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające 

właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 

2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn.zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014", oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 

8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 

w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 "Ekotoksyczne" (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 

1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2017/997". Ponadto katalog odpadów, w tym również 

niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Przedmiotowe rozporządzenie wskazuje, iż odpadami niebezpiecznymi 

w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju 

odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 u.o.o. Odpady wskazane przez Radę  Miasta Kalisza 

w Regulaminie niewątpliwie nie stanowią wszystkich odpadów zaliczonych przez ustawodawcę do katalogu 

odpadów niebezpiecznych wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu, i które wymagają uregulowania 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalisza. 

   Utrzymanie  czystości  i  porządku  w  gminach  należy do obowiązkowych zadań własnych gminy 

(art. 3 ust. 1 u.o.c.p.). Stosownie  do treści  art.  3 ust. 2 pkt 5  i 6 u.o.c.p., do obowiązków gminy należy 

zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej:  papier, metale, 

 tworzywa  sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe  wielomateriałowe oraz bioodpady (pkt 5). Nadto do 

obowiązków gminy należy tworzenie punktów selektywnego zbierania  odpadów  komunalnych "w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5, 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" (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.o.c.p. ). Ustawodawca w art. 3 ust. 2b u.o.c.p. nakłada na każdą gminę 
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obowiązek utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, samodzielnie   lub   wspólnie   z  inną gminą   lub gminami.  W wyroku z dnia 25 listopada 

2016 roku (II SA/Kr 1041/16, CBOSA) Wojewódzki  Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że „z tych 

przepisów wynikają  wytyczne  dla  gmin,  które określają,  jakie  co  najmniej  odpady  mają być odbierane 

z nieruchomości poprzez selektywny odbiór odpadów (art.  3  ust.  2  pkt  5  ustawy),  a  które  odpady 

 winny  być  co  najmniej  przyjmowane  w  punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy)”. W konsekwencji obowiązkiem gminy jest nie tylko utworzenie co najmniej 

jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale i zapewnienie  przyjmowania w nim co 

najmniej wszystkich wymienionych przez ustawodawcę rodzajów odpadów komunalnych, w tym również 

odpadów niebezpiecznych. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja przewidziana w art. 3 ust. 2c 

u.o.c.p. gdzie gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości 

zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. Poprzez nieuwzględnienie w przedmiotowej 

uchwale selektywnego zbierania i pozbywania się odpadów niebezpiecznych Rada Miasta Kalisz dokonała 

więc niedopuszczalnego zawężenia rodzajów odpadów komunalnych zbieranych przez właścicieli 

nieruchomości.  

    W § 11 ust. 8 Regulaminu wskazano, iż "odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym 

zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych 

do właściwego organu administracji, pochodzące z gospodarstw domowych należy dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych". W ocenie organu nadzoru powyższy przepis Regulaminu 

w zakresie wyrazów  "stanowiące odpady komunalne inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do właściwego organu administracji, pochodzące 

z gospodarstw domowych" w sposób istotny narusza art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b u.o.c.p. Powyższa norma  

nakłada na radę gminy obowiązek określenia w Regulaminie wymagań w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie 

m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Tym samym ustawodawca posłużył się pojęciem "odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych" nie zawężając tej frakcji odpadów do odpadów stanowiących "odpady 

komunalne inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym 

zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych 

do właściwego organu administracji, pochodzące z gospodarstw domowych", tak jak to uczyniła Rada 

Miasta Kalisza we wskazanym przepisie Regulaminu. 

     Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 pkt 3 u.o.c.p. rada gminy uchwala regulamin, który określa szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się 

odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego. W myśl art. 6r ust. 3 u.o.c.p. rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Porównanie i analiza 

tych dwóch przepisów jednoznacznie wskazuje, że każdy z nich ma innego adresata. Artykuł 

4 ust. 2 pkt 3 u.o.c.p. skierowany jest do wytwórców tych odpadów, właścicieli nieruchomości, na których 

są wytwarzane odpady i odnosi się do częstotliwości oraz sposobu pozbywania się odpadów. Natomiast art. 

6r ust. 3 u.o.c.p. adresowany jest do odbierających te odpady od ww. podmiotów i odnosi się do 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości. W konsekwencji jako 

naruszające powyższe normy uznać należy uregulowanie przez Radę Miasta Kalisza w § 

13 przedmiotowego Regulaminu kwestii odbierania poszczególnych frakcji odpadów zamiast pozywania się 

tych odpadów. 

 W § 22 Regulaminu  określono  obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

W ocenie organu nadzoru art. 4 ust.  2 pkt 8 u.o.c.p. nie daje radzie gminy upoważnienia do wskazywania 

podmiotu zobowiązanego do przeprowadzenia deratyzacji (właściciela nieruchomości) jak i rodzaju 

preparatu, który należy użyć do jej przeprowadzenia, jak ma to miejsce w § 22 ust. 2-4 Regulaminu. 

Stanowi to bowiem przekroczenie kompetencji przez organ stanowiący gminy, który jest wyłącznie 
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uprawniony do wyznaczania obszarów, które podlegają obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2019 roku, II SA/Gd 217/19, CBOSA). 

       Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie 

1. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

2. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

 z up. Wojewody Wielkopolskiego 

I Wicewojewoda Wielkopolski 

(-) Aneta Niestrawska 

(dokument podpisany elektronicznie) 

 

 

 

 

 

 

       

Otrzymują: 

Rada Miasta Kalisza 

Prezydent Miasta Kalisza 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 1359



UCHWAŁA NR XXXIV/500/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/123/2019 Rady Miasta Kalisza 
z dnia   14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta  Kalisza (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz 5140 z późn. zm). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku     Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński

Id: B6F42949-CFBE-4C19-92FC-310B9EED33B7. Uchwalony Strona 1



REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE MIASTA KALISZA

ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/500/2020

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 grudnia 2020 r.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza
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 lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunków rozmieszczenia 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 lub worków.

3) utrzymaniu 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) kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na

terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienia
właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady;

6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
7) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
8) wymagań związanych z utrzymaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych
nieruchomościach;

9) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej prowadzenia.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach

służących do użytku publicznego

§ 2

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów:
1) papier;
2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
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3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) metale;
6) odpady ulegające biodegradacji;
7) popioły, żużle i pyły z kotłów domowych;
8) zużyte baterie akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony;
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 substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

15) odpady niebezpieczne;
16) tekstylia i odzież.

2. Odpady opakowaniowe przed ich włożeniem do worka lub pojemnika, jeśli rodzaj materiału na to
pozwala, należy zgnieść aby zmniejszyć ich objętość.

3. Odpady o których mowa w ust.1 pkt 1-7 należy zbierać w pojemnikach lub workach, określonych w
rozdziale 3.

§ 3

1. Zgodnie z Regulaminem, właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w następujący sposób:
a) nadmiar błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy usuwać na bieżąco na krawędzi

chodnika od strony jezdni, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
b) inne zanieczyszczenia (np. liście, gałęzie, trawę) zalegające na chodniku należy usuwać

sukcesywnie, aby utrzymać czystość i zapobiegać nieprzewidzianym wypadkom.
2. Błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy gromadzić w taki sposób aby nie utrudniało to ruchu

i nie zagrażało przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, zachowując przy tym odpływ wody do
kanalizacji.

§ 4

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:
1) na utwardzonej części nieruchomości, przy pomocy środków ulegających biodegradacji

w sposób uniemożliwiający przedostanie się powstających ścieków do gruntu i zbiorników
wodnych.

2) zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może się odbywać na terenie

nieruchomości pod warunkiem, że odpady nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób
postępowania z nimi będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność nie objęta systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi przez miasto Kalisz, zobowiązani są do podpisania umowy na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku tej działalności z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Kalisza oraz do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki w wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenach nieruchomości
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§ 6

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

2. Minimalna pojemność pojemników powinna być dostosowana do średniej ilości wytworzonych
odpadów, określonej w § 8.1, częstotliwości wywozu i liczby osób korzystających w taki sposób,
aby uniemożliwić przepełnianie oraz przeciążanie pojemnika, tj. tak, aby pojemnik można było
zawsze swobodnie zamknąć.

3. Pojemniki o których mowa w rozdziale 3, powinny być :

a. poddawanie myciu i dezynfekcji w miarę potrzeby,

b. w stanie technicznym umożliwiającym odbiór pojemników poprzez system załadowczy,

c. wyposażone w pokrywy zamykające, zapobiegające przedostawaniu się do ich wnętrza wód
opadowych.

4. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dodatkowo powinny być
oznakowane w sposób określający rodzaj gromadzonego odpadu.

§ 7

1. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów)
z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie własnej
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 1, w miejscach 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.

3. Poprzez dostęp dla podmiotu odbierającego odpady rozumie się dostęp bez konieczności:
a. korzystania z kluczy do bram i boksów,
b. korzystania z kodów do domofonów.

4. W przypadku braku dostępu do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego
odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów
komunalnych do godz. 7:00 wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości, w
takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów i możliwe było jak najszybsze
ich opróżnienie.

5. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu
przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej:
a. liczbę osób korzystających z pojemników;
b. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;
c. średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości.

§ 8

1. Przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu tygodnia
w wysokości:
1) 36 litrów jako ilość podstawowa na jednego mieszkańca Miasta Kalisza;
2) 4 litry dla szkół każdego typu, żłobków, przedszkoli, klubów malucha itp. - na każde dziecko, ucznia,
studenta i zatrudnionego;
3) 10 litrów na każdą zatrudnioną osobę lub 50 litrów na każde 10m2 pow. całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 80 litrów na lokal - dla lokali handlowych
i usługowych;
4) 25 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, norma ta dotyczy także miejsc w punktach
zlokalizowanych na zewnątrz tzw. „ogródkach”, jednak co najmniej jeden pojemnik
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o pojemności min. 120 litrów na lokal - dla lokali gastronomicznych;
5) 20 litrów - na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, szpitali itp.;
6 )50 litrów na każde 10m2 powierzchni targowej - dla targowisk, giełd;
7) co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku - dla cmentarzy;
8) 30 litrów na działkę dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym Rodzinne Ogrody
Działkowe;
9)dla pozostałych podmiotów – w zależności od potrzeb.

2. W przypadku, gdy położenie lub charakter posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne uniemożliwia wyposażenie nieruchomości w pojemniki
o pojemności zgodnej z ust. 1, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki
o mniejszej pojemności, o ile częstotliwość opróżniania pojemnika przez odbiorcę odpadów
komunalnych będzie gwarantowała możliwość pozbywania się odpadów o objętości odpowiadającej
łącznej minimalnej pojemności pojemników.

3. Zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów nie
mających charakteru odpadów komunalnych;

2) pozostawienia na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci resztek żywności, w
sposób stwarzający łatwy dostęp dla zwierząt dziko żyjących;

3) umieszczania odpadów komunalnych wokół pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów

medycznych lub weterynaryjnych powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej
działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych.

§ 9

1. Na drogach publicznych i w miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
2. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 35l powinny być rozstawione w taki sposób, aby były
ogólnodostępne, przede wszystkim w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, na przystankach
komunikacji zbiorowej, w parkach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
3. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie
i dezynfekcję nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.
4. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z
działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej.
5. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych
w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10

1. Właściciele nieruchomości deklarujący selektywne zbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są do
prowadzenia segregacji odpadów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych
obejmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady zmieszane;
2) papier;
3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) szkło;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpady

zielone;
6) popiół i żużel z palenisk domowych.

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych
obejmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
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1) odpady zmieszane;
2) papier;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) szkło;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpady

zielone.
4. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości mieszanych, tj. w

części zamieszkałych i w części nieruchomości, wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej, w
wyniku której powstają odpady komunalne, obejmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) papier;
3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) szkło;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpady

zielone;
6) popiół i żużel z palenisk domowych.

5. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe, w tym Rodzinne Ogrody Działkowe obejmuje następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) papier;
3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) szkło;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady

zielone.
6. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą we własnym zakresie dostarczyć

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach funkcjonowania następujące
odpady:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpady

zielone;
7) przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;
8) zużyte opony;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w §11 pkt 8;
11) odzież, tekstylia;
12) odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych (np. podczas samodzielnego

wykonywania zastrzyków, drobnych zabiegów po urazach i operacjach czy w przypadku
przewlekłych chorób),

7. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni
i aptek, uczestniczących w ich zbiórce.

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

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom oraz do punktów
sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

10. Odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych (np. podczas samodzielnego
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wykonywania zastrzyków, drobnych zabiegów po urazach i operacjach czy w przypadku przewlekłych
chorób) należy pozbywać się ze szczególną ostrożnością. Strzykawki, igły, fiolki po lekach,
ampułkostrzykawki i inne, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

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

12. Odbiór odpadów selektywnie zebranych następuje po uprzednim skontrolowaniu poprawności
segregacji. Odpady posegregowane niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami traktowane
będą jako odpady nie zebrane w sposób selektywny.

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

§ 11

1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania odpadów komunalnych:
1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach,

a w terminach odbioru udostępnić pojemniki podmiotowi odpowiadającemu za ich odbieranie w
danym sektorze;

2) papier należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem
„Papier”, a w terminach odbioru udostępnić pojemniki lub worki podmiotowi odpowiadającemu za
ich odbieranie w danym sektorze;

3) szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru zielonego lub białego, oznaczonych napisem
„Szkło”, a w terminach odbioru udostępnić pojemniki lub worki podmiotowi odpowiadającemu za
ich odbieranie w danym sektorze;

4) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach lub
workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, a w terminach odbioru
udostępnić pojemniki lub worki podmiotowi odpowiadającemu za ich odbieranie
w danym sektorze;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpady
zielone, należy zbierać w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”;

6) popiół należy zbierać w pojemnikach oznaczonych napisem „Popiół”, a w terminach odbioru
udostępnić pojemniki podmiotowi odpowiadającemu za ich odbieranie w danym sektorze;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną

przyjęte w ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
b) raz na kwartał, na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w terminie

określonym w harmonogramie wystawić przed nieruchomość, ale nie wcześniej niż od
godz. 1500 w dniu poprzedzającym termin odbioru;

c) raz na dwa tygodnie, na terenach nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym,
w terminie określonym w harmonogramie wystawić przed nieruchomość, ale nie wcześniej
niż od godz. 1500w dniu poprzedzającym termin odbioru;

8 )odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne inne niż niebezpieczne powstałe
w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do właściwego
organu administracji, pochodzące z gospodarstw domowych należy dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

9) zużyte opony samochodowe, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych należy dostarczyć do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 12

1. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone,
właściciele nieruchomości mogą zagospodarować w przydomowych kompostownikach w sposób nie
powodujący uciążliwości dla otoczenia.

2. W przypadku kompostowania w kompostownikach przydomowych całej ilości powstających na terenie
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nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
zwalnia się właścicieli nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady.

3. Lokalizacja przydomowych kompostowników powinna spełniać wymogi określone odrębnymi
przepisami powszechnie obowiązującymi.

§ 13

1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są z następującą częstotliwością:

Rodzaje odpadów Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Zmieszane odpady komunalne Raz na 2 tygodnie Minimum 2 razy w tygodniu
Selektywnie zebrany papier Raz w miesiącu Minimum 1 raz na 2 tygodnie
Selektywnie zebrany metal,
tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe

Raz w miesiącu Minimum 1 raz na 2 tygodnie

Selektywnie zebrane szkło Raz w miesiącu Minimum 1 raz na 2 tygodnie
Selektywnie zbierane odpady
ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, w tym odpady
zielone

Co 2 tygodnie,
a w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada co tydzień

Minimum 1 raz w tygodniu

Popiół i żużel z palenisk
domowych

Raz na 2 tygodnie w okresie od
1 listopada do 30 kwietnia

Minimum 1 raz w tygodniu w
okresie od 1 listopada do 30
kwietnia

2.Odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych odbierane są z następującą częstotliwością:

Rodzaje odpadów Częstotliwość
Zmieszane odpady komunalne Minimum 1 raz na dwa tygodnie
Selektywnie zebrany papier Minimum 1 raz w miesiącu
Selektywnie zebrany metal, tworzywa
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe

Minimum 1 raz w miesiącu

Selektywnie zebrane szkło Minimum 1 raz w miesiącu
Selektywnie zbierane odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpady zielone

Minimum 1 raz na dwa tygodnie

3.Odpady komunalne z terenu nieruchomości mieszanych odbierane są z następującą częstotliwością:

Rodzaje odpadów Częstotliwość
Zmieszane odpady komunalne Minimum 1 raz na dwa tygodnie
Selektywnie zebrany papier Minimum 1 raz w miesiącu
Selektywnie zebrany metal, tworzywa
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe

Minimum 1 raz w miesiącu

Selektywnie zebrane szkło Minimum 1 raz w miesiącu
Selektywnie zbierane odpady
ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, w tym odpady zielone

Minimum 1 raz na dwa tygodnie

Popiół i żużel z palenisk domowych Minimum 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do
30 kwietnia
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4.Odpady komunalne z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym Rodzinne Ogrody Działkowe, odbierane są
z następującą częstotliwością:

Rodzaje odpadów Częstotliwość
Zmieszane odpady komunalne Raz na 2 tygodnie
Selektywnie zebrany papier Raz w miesiącu
Selektywnie zebrany metal, tworzywa
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe

Raz w miesiącu

Selektywnie zebrane szkło Raz w miesiącu
Selektywnie zbierane odpady
ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, w tym odpady zielone

W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz na tydzień
W okresie od 1 grudnia do 31 marca raz na miesiąc

§ 14

1. 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 ust.
2 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.

2. Ilość 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.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15

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

2. Odebrane odpady komunalne należy kierować do instalacji komunalnej.

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

§ 16
1. Właściciele lub opiekunowie 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.

§ 17

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;
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3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 18

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt;
2) prowadzenie w miejscach publicznych psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy-

na smyczy lub w kagańcu;
3) zwolnienie psa rasy innej niż uznawanej za agresywną lub typie tej rasy ze smyczy dopuszczalne

jest pod warunkiem, że osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego
zachowaniem;

4) uprzątnięcie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu przeznaczonym do użytku
publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, parki tereny zielone
i rekreacyjne, przy czym zanieczyszczenia winny być wrzucane do pojemników na odpady
zmieszane. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
przewodników i psów asystentów.

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

§ 19

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

§ 20

Dopuszcza się możliwość utrzymywania drobiu i królików do 10 sztuk na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 21

Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek:
1) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta;
2) postępowania z padłymi zwierzętami zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 22

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 nieprzeznaczonych na stały pobyt
ludzi, 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.

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, II termin: wrzesień, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.

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

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

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/…/
Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy.

Uchwalenie niniejszego regulaminu ma na celu uszczegółowienie zasad i wymagań dotyczących
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy
odbierającego odpady, zadania gminy oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami. Ponadto
precyzuje wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego oraz mycia pojazdów samochodowych poza myjniami.

Konieczność wprowadzenia zmian w uchwale wynika z wyroku nr IV SA/PO 1086/19 Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 r. Wskazując naruszenia prawa Prokurator wniósł
o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały Rady Miasta Kalisza
w odniesieniu do § 2 pkt 1, 6, 7, 8, 9; § 3 ust. 2; § 4; § 5; § 6; § 10 ust. 1; § 12; § 24 pkt 2; § 27 i §
28 załącznika do zaskarżonej uchwały uznając, że doszło w tych przypadkach do istotnego naruszenia prawa
uzasadniającego wyeliminowanie tych postanowień z obrotu prawnego.

Nowy porządek prawny wymaga zatem dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Kalisza do wyroku Sądu.

Przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o porządek prawny obowiązujący w dniu jej przyjęcia
przez Radę Miasta Kalisza. Wykonując obowiązki wynikające z treści uchwały Prezydent Miasta Kalisza podjął
stosowne działania, aby wdrożyć w życie nowe zasady gospodarki odpadami na terenie miasta.

W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/…/
Krystian Kinastowski
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