UCHWAŁA NR IX/123/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 14 maja 2019 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 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U.z 2018r., poz. 1454), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) 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.
§2.1.W okresie do 31 grudnia 2019r. odpady wielkogabarytowe, o których mowa w §17 pkt 7
lit. b załącznika do niniejszej uchwały będą odbierane w zabudowie wielorodzinnej jeden raz
w miesiącu.
2. W okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. odpady wielkogabarytowe, o których
mowa w §17 pkt 7 lit. b załącznika do niniejszej uchwały będą odbierane w zabudowie
wielorodzinnej jeden raz na dwa miesiące.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§4. Traci moc uchwała Nr XXIII/291/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 3519), z dniem 1 września 2019r.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019r., z
zastrzeżeniem, że dla zabudowy wielorodzinnej przepis §17 pkt 7 lit. b załącznika do niniejszej
uchwały wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
dr inż. Janusz Pęcherz
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/123/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Kalisza.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Kalisza. Z uwagi na przygotowany nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie miasta Kalisza, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do
obowiązującego Regulaminu.
Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski
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załącznik do uchwały Nr IX/123/2019
Rady Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Kalisza.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA KALISZA
ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Kalisza.
§2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) selektywnej zbiórce odpadów u źródła – należy przez to rozumieć selektywne
zbieranie odpadów komunalnych w miejscu ich powstania;
2) pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć także
kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;
3) podmiocie odbierającym odpady komunalne – należy przez to rozumieć podmiot
prowadzący działalność w tym zakresie, wpisany do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kalisza;
4) podmiocie opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości
ciekłe – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność w tym zakresie
posiadający wymagane zezwolenie;
5) właścicielach zwierząt domowych – należy przez to rozumieć także ich posiadaczy;
6) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć
miejsca, do których właściciele nieruchomości położonych na terenie Kalisza
samodzielnie dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny;
7) bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1
ustawy o odpadach;
8) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady w
rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 10 ustawy o odpadach;
9) odpadach budowanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy
przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku
prowadzenia we własnym zakresie remontów, budów i rozbiórek (drobnych prac
remontowo – budowlanych).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
i na terenach służących do użytku publicznego
§3.
1. 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 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.
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2. Właściciel winien dbać o porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymanie
należytego stanu sanitarno – higienicznego miejsc, w których usytuowane są pojemniki, nie
dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami.
§4.
Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utwardzone oraz odpowiadać zapisom
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§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.
§7.
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
§8.
Odpady komunalne powinny być zbierane w szczelnych, zamykanych pojemnikach
spełniających wymagania obowiązujących norm.
§9.
Minimalna pojemność pojemników powinna być dostosowana do średniej ilości
wytworzonych odpadów, określonej w §14, częstotliwości wywozu i liczby osób
korzystających w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie oraz przeciążanie pojemnika, tj.
tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć.
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§10.
1.
Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych utrzymuje się w należytym stanie
technicznym, a także poddaje czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą
utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2.
Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dodatkowo
powinny być oznakowane w sposób określający rodzaj gromadzonego odpadu.
§11.
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:
1) korzystania z kluczy do bram i boksów,
2) 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.
§12.
Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników i worków do gromadzenia
odpadów komunalnych ponosi właściciel nieruchomości.
§13.
Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych,
o pojemności uwzględniającej:
1) liczbę osób korzystających z pojemników;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;
3) średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości.
§14.
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 o
pojemności min. 120 litrów na lokal - dla lokali gastronomicznych;
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5)
6)
7)
8)

20 litrów - na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, szpitali itp.;
50 litrów na każde 10m2 powierzchni targowej - dla targowisk, giełd;
co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku - dla cmentarzy;
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.

1.
2.

3.
4.
5.

§15.
Na drogach publicznych i w miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach
ulicznych.
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.
Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i
dezynfekcję nie rzadziej niż 1 raz na pół roku.
Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych oraz z działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej.
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

1.

§16.
Właściciele nieruchomości deklarujący selektywne zbieranie odpadów komunalnych
zobowiązani są do prowadzenia segregacji odpadów zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
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2.

3.

4.

5.

6.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości
zamieszkałych obejmuje następujące rodzajów 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.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych obejmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
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.
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.
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.
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;
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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 §17 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 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 włożyć do
szczelnego pojemnika, a następnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Materiał, z którego wykonany jest taki pojemnik powinien
uniemożliwiać jego przekłucie oraz wydostanie się zawartości.
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.
§17.
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;
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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, w terminie określonym w harmonogramie wystawić przed nieruchomość, ale
nie wcześniej niż od godz. 1500 w 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, gdzie w ilości 400 kilogramów w roku kalendarzowym
zostaną przyjęte w ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.

1.

2.

1.

§18.
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.
Lokalizacja przydomowych kompostowników powinna spełniać wymogi określone
odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
§19.
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
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Selektywnie
zbierane
odpady Co 2 tygodnie,
Minimum 1 raz w tygodniu
ulegające
biodegradacji,
ze a w okresie od 1 kwietnia do 30
szczególnym
uwzględnieniem listopada co tydzień
bioodpadów w tym odpady zielone
Popiół i żużel z palenisk
domowych

Raz na 2 tygodnie w okresie od 1 Minimum 1 raz w tygodniu w okresie
listopada do 30 kwietnia
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 Minimum 1 raz na dwa tygodnie
biodegradacji,
ze
szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów w tym
odpady zielone

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
Minimum 1 raz w miesiącu
sztuczne, opakowania wielomateriałowe
Selektywnie zebrane szkło

Minimum 1 raz w miesiącu

Selektywnie zbierane odpady ulegające Minimum 1 raz na dwa tygodnie
biodegradacji,
ze
szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpady zielone
Popiół i żużel z palenisk domowych

Minimum 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 30
kwietnia

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

11

Selektywnie zebrany metal, tworzywa
Raz w miesiącu
sztuczne, opakowania wielomateriałowe
Selektywnie zebrane szkło

Raz w miesiącu

Selektywnie zbierane odpady ulegające W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz na tydzień
biodegradacji,
ze
szczególnym W okresie od 1 grudnia do 31 marca raz na miesiąc
uwzględnieniem bioodpadów w tym
odpady zielone

1.

2.

§20.
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.
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

§21.
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 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 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§22.
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.
§23.
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.
§24.
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) zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania
się psa poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ze
stosownym ostrzeżeniem.
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
§25.
Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na terenie miasta Kalisza,
z wyłączeniem zabudowy zagrodowej.
§26.
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 §27.
§27.
Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza się możliwość chowu i hodowli oraz
utrzymywania zwierząt gospodarskich, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnoweterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i zwierząt, określonych w
odpowiednich przepisach prawa, a w szczególności:
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1)

2)

3)

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;
zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania
nieczystości w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód
powierzchniowych, wód podziemnych oraz powietrza;
utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia (hałas
i odory) oraz nie doprowadzający do powstania ognisk gryzoni
i owadów.

§28.
Ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10m od 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.
§29.
Właściciel 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

1.
2.

3.

4.

5.

§30.
Obszarem obowiązkowej deratyzacji jest teren miasta Kalisza.
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.
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.
W przypadku wystąpienia gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do
niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji, niezależnie od terminów określonych w ust.
3.
Właściciele nieruchomości umożliwiają przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu i
skuteczności działań deratyzacyjnych.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
dr inż. Janusz Pęcherz
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