
UCHWAŁA NR XLII/271/05
RADY MIASTA CZARNKÓW
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 R.

 
w  sprawie: szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta 

Czarnkowa 
 
Na podstawie:  art.  4  ustawy z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 

w gminach /tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236. poz.2008/ -  RADA MIASTA CZARNKÓW 
uchwala co następuje:
 
Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta  Czarnkowa,  zwany  dalej 
„Regulaminem”.

 
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
 

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na 
nieruchomościach znajdujących się na terenie miasta.
 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
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;
2)  odpadach  komunalnych  drobnych   rozumie  się  przez  to  odpady  zbierane  do  typowych 
pojemników;
3) odpadach komunalnych wielkogabarytowych  rozumie się przez to odpady komunalne, które nie 
mogą  być  umieszczone,  ze  względu  na  swoje  rozmiary  lub  masę  w  typowych  pojemnikach;
4)odpadach ulegających biodegradacji  – rozumie się  przez to  odpady,  które  ulegają rozkładowi 
tlenowemu  lub  beztlenowemu  przy  udziale  mikroorganizmów  m.in.  odpady  kuchenne,  odpady 
zielone;
5)  odpadach  zielonych   rozumie  się  przez  to  frakcję  odpadów  ulegających  biodegradacji,  
powstających  na  prywatnych  lub  publicznych  terenach  zielonych  wskutek  ich  pielęgnacji  lub 
uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk;
6) nieczystościach ciekłych rozumie się przez to ścieki  gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych;
7) stacjach zlewnych  rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach 
sieci  kanalizacyjnej  lub  przy  oczyszczalniach  ścieków  służące  do  przyjmowania  nieczystości 
ciekłych  dowożonych  pojazdami  asenizacyjnymi  z  miejsca  gromadzenia;  
8)  właścicielach  nieruchomości   rozumie  się  przez  to  także  współwłaścicieli,  użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i inne osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością;
9)  zbiornikach  bezodpływowych   rozumie się  przez to  instalacje  i  urządzenia  przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
10) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych   rozumie się przez to legalnie działające obiekty 
służące  prowadzeniu  odzysku  lub  unieszkodliwianiu  odpadów  komunalnych;  w  szczególności 
mogą to  być składowiska,  kompostownie,  sortownie,  spalarnie,  zakłady przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych,  budowlanych,  surowców  wtórnych,  punkty  zlewne  odpadów  ciekłych;
11)  przedsiębiorstwie  wywozowym   rozumie  się  przez  to  zakłady  będące  gminną  jednostką 
organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane 
przez  burmistrza  miasta  zezwolenie  na  wykonywanie  usług  związanych  z postępowaniem 



z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.
 

§ 3.  1. Zasady, określone w niniejszym Regulaminie obowiązują na terenie miasta Czarnkowa, 
w stosunku do osób fizycznych, instytucji, podmiotów gospodarczych, innych nie wymienionych 
podmiotów, bez względu na miejsce zameldowania, siedziby. 

2.  Jeżeli  nieruchomość  jest  zabudowana  budynkami  wielolokalowymi  obowiązki  właściciela 
nieruchomości  obciążają  osoby  sprawujące  zarząd  nieruchomością  wspólną,  w  rozumieniu 
przepisów o własności lokali, lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.
 

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

na nieruchomościach i terenach użytku publicznego
 

§  4.  Właściciele  nieruchomości  są  obowiązani  do  utrzymania  porządku,  czystości 
oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie 
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów i podjęcie działań usuwających 
lub, co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek, żużel użyty do tego celu należy usunąć 
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na 
odpady, z zachowaniem postanowień § 19 ust. 1-3. 
 

§ 6. 1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy 
drogi. Do obowiązków zarządcy drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych,
2)  pozbycie  się  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  uprzątniętych  z  chodników  przez 
właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
3) usunięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd 
drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

 
§  7.  Usunięcie  i  pozbycie  się  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  przystanków 

komunikacyjnych  oraz  z  wydzielonych  krawężnikiem  lub  oznakowaniem  poziomym  torowisk 
pojazdów  szynowych,  należy  do  obowiązków  przedsiębiorców  użytkujących  tereny  służące 
komunikacji publicznej. 

 
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 

publicznego,  mają  obowiązek  ustawienia  na  tych  terenach  lub  obiektach  koszy  na  śmieci 
i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się 
na  obszarze  zabudowanym  oraz  w  odniesieniu  do  przystanków  komunikacji  publicznej, 
przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

 
§ 9. Wykonanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i  porządku na terenie budowy 

należy do wykonawcy robót budowlanych.
 
§  10.Użytkownicy  nieruchomości  nieskanalizowanych,  dla  których  wybudowano  sieć 

kanalizacyjną  (przy  istniejącej  technicznej  możliwości  podłączenia  nieruchomości  do  sieci), 
są zobowiązani do wykonania przyłączy kanalizacyjnych własnym kosztem i staraniem.

 



§ 11. 1. Mycie samochodów na terenie nieruchomości, poza myjniami samochodowymi może 
odbywać  się  jedynie  pod  warunkiem,  że  powstające  ścieki  odprowadzane  są  do  kanalizacji 
sanitarnej miejskiej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami 
niniejszego  regulaminu.  Ścieki  takie  nie  mogą  być  odprowadzane  bezpośrednio  do zbiorników 
wodnych lub do ziemi.

2.  Doraźne  naprawy,  regulacje  samochodów  poza  warsztatami  naprawczymi  mogą  być 
przeprowadzane pod warunkiem, że nie nastąpi skażenie środowiska, a powstające odpady będą 
gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
 

§  12.  Umieszczanie  plakatów,  reklam,  ogłoszeń  nekrologów  może  odbywać  się  wyłącznie 
w miejscach do tego przeznaczonych.
 

Rozdział 3
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 
§  13.  1.Odpady  komunalne  powstające  na  terenie  nieruchomości  muszą  być  gromadzone 

w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie, natomiast 
nieczystości  ciekłe,  nie  odprowadzane  do  sieci  kanalizacyjnej  bądź  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.

2.  Jeżeli  na terenie nieruchomości obok odpadów komunalnych powstają także inne odpady, 
to winny  być  one  gromadzone  oddzielnie.  Zasady  gospodarowania  takimi  odpadami  określają 
odrębne przepisy.

3.Dozwolone  jest  wspólne  korzystanie  z  pojemników  ustawionych  przez  dwóch  lub  więcej 
użytkowników sąsiednich nieruchomości. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca ze wspólnego 
korzystania z pojemników ciążą solidarnie na użytkownikach.

4.Organizatorzy  imprez  masowych  mają  obowiązek  zapewnienia  wystarczającej  ilości 
pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych, przenośnych zbiorników 
bezodpływowych  oraz  natychmiastowego  usuwania  nieczystości  z  obszaru  (obiektu)  imprez 
masowych, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników i posprzątania zanieczyszczonego przez 
nie otoczenia.

5. Obowiązek usunięcia padłych lub zabitych zwierząt należy do właściciela zwierzęcia.
W  przypadku  braku  możliwości  ustalenia  właściciela  zwierzęcia,  obowiązek  jego  usunięcia 
spoczywa na:
- właścicielu nieruchomości,
- zarządcy drogi jeżeli zwierzę znajduje się w obrębie pasa drogowego,
- gminie w odniesieniu do pozostałych terenów.
 

§ 14. 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych 
dla  użytkowników  jak  i  dla  pracowników  przedsiębiorstwa  wywozowego,  w  sposób 
nie powodujący nadmiernych uciążliwości i  utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób 
trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, 
na  równej  nawierzchni,  w  miarę  możliwości  utwardzonej.  Miejsce  ustawienia  pojemników 
właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

3. Dopuszcza się ustawienie pojemników przed posesją w celu ich opróżnienia jedynie w dniu 
wywozu odpadów zgodnie z harmonogramem przedsiębiorstwa wywozowego. 

4.  Koszty  przygotowania  i  utrzymania  miejsca  ustawienia  pojemników  ponosi  właściciel 
nieruchomości.

5. Przepisy ust.  1-3 stosuje się odpowiednio do lokalizowania koszy na odpady ustawianych 
na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.
 

§  15.  1.  Powstające  na  terenie  nieruchomości  odpady  biodegradowalne  powinny  być 



gromadzone oddzielnie oraz przekazywane do kompostowni odpadów. 
2.  W zabudowie  jednorodzinnej  dopuszcza  się  kompostowanie  odpadów biodegradowalnych 

w przydomowych kompostownikach , po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy odpadów.
3.  Zabrania  się  spalania  odpadów  na  powierzchni  ziemi  oraz  w  instalacjach  centralnego 

ogrzewania, za wyjątkiem drewna.
 
§  16.  1.  Odpady komunalne  zmieszane  odbierane  są  od  mieszkańców miasta  na  zgłoszenie 

telefoniczne lub zgodnie z harmonogramem przedsiębiorstwa wywozowego.
2.Odpady komunalne biodegradowalne winny być usuwane nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3.  Nieczystości  ciekłe  winny  być  usuwane  z  nieruchomości  z  częstotliwością  i  w  sposób 

gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia lub 
nieszczelności, co spowoduje zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

 
§ 17. Odpady komunalne mogą być usuwane wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, 

o którym mowa w § 33 ust.1.
 

Rozdział 4
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

 
§  18.  Właściciele  nieruchomości  zapewniają  wyposażenie  jej  w  urządzenia  służące 

do gromadzenia odpadów komunalnych.
 
§ 19. 1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych, szczelnych 

pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.
2.  Do  gromadzenia  odpadów komunalnych  drobnych  dopuszcza  się  pojemniki  o  pojemność 

110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a kontenery o pojemności 5 lub 7 m3.
3. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego typu odpadów.
4.  Liczba  osób  korzystających  z  jednego  pojemnika  musi  wynikać  z  normatywnej  ilości 

odpadów komunalnych produkowanych przez jedna osobę określonych w  § 29 ust.1.
 
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim 

stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód 
i  nie  powodowało  zagrożeń  dla  zdrowia  użytkowników,  a  w  szczególności  ma  obowiązek 
utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego 
popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, 
a także odpadów z działalności gospodarczej.

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.
4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawionych 

przy  drogach  publicznych,  przystankach  komunikacyjnych  oraz  innych  terenach  użytku 
publicznego.
    5. Zabrania się umieszczania odpadów z posesji w koszach ulicznych.
 

§ 21. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu 
na  terenie  nieruchomości,  w sposób nie  utrudniający korzystania  z  nieruchomości  przez  osoby 
do tego  uprawnione  i  usuwane  możliwie  jak  najszybciej,  w  terminach  uzgodnionych  z firmą 
wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacji.
 

 
Rozdział 5

Zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
 



§ 22. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
 
§  23.1.  Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  prowadzenia  selektywnej  zbiórki 

następujących odpadów:
1) szkło bezbarwne, 
2) szkło kolorowe,
3) papier,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady biodegradowalne,
6) zużyte baterie, za wyjątkiem baterii samochodowych,
7) przeterminowane leki.
 

§ 24.1. Na terenie miasta selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie 
pojemnikowym.

2. Pojemniki na szkło, papier, tworzywa sztuczne rozmieszczone są w tzw. gniazdach lub przy 
istniejących śmietnikach w zabudowie wielorodzinnej, 

3.  Pojemniki  na  odpady  biodegradowalne  winny  być  umieszczone  na  każdej  posesji 
w zabudowie jednorodzinnej oraz przy istniejących śmietnikach w zabudowie wielorodzinnej.

4. Pojemniki na zużyte baterie wszelkiego typu za wyjątkiem baterii samochodowych ustawione 
są  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  placówkach  oświatowych  i  handlowych,  w których 
sprzedawane są baterie.

5. Pojemniki na przeterminowane leki umieszczone są we wszystkich aptekach na terenie miasta.
 
§  25.  1.  Dla  potrzeb  selektywnej  zbiórki  odpadów  stosuje  się  pojemniki  o  jednorodnej 

kolorystyce dla każdego rodzaju odpadów:
1) szkło bezbarwne - białe, 
2) szkło kolorowe - zielone,
3) papier - niebieskie,
4) tworzywa sztuczne - żółte,
5) odpady biodegradowalne – grafit.
 

§  26.1.  Pojemniki  powinny  być  oznaczone  logo  administratora  i  operatora  z  adresami 
i aktualnym kontaktem telefonicznym.

 
2. Pojemniki powinny być widocznie oznakowane dla jakiego surowca są przeznaczone (SZKŁO 
BEZBARWNE),  (SZKŁO  KOLOROWE),  (TWORZYWA),  (PAPIER),  (ODPADY  ZIELONE), 
(ZUŻYTE BATERIE), (PRZETERMINOWANE LEKI).
 

§  27.  W  przypadku  dotychczasowego  innego  oznaczenia  lub  kolorystyki  pojemników 
administratorzy  lub  operatorzy  systemu  zbiórki  odpadów  zobowiązani  są  do  ich  dostosowania 
zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.

 
§ 28.1. Lokalizacja pojemników:

1)  pojemniki  powinny  być  ustawione  w  miejscu  dostępnym  dla  użytkownika;
2) pojemniki muszą być ustawione na utwardzonym podłożu, stwarzając estetyczny wygląd samych 
pojemników jak i całości otoczenia;
3) dojazd samochodu specjalistycznego do opróżniania pojemników musi być zaplanowany tak aby 
nie  dewastował  infrastruktury  towarzyszącej  gniazdom  tj.  trawników,  krawężników,  przejść.
4) rozładunek pojemników powinien być bezpieczny dla postronnych uczestników miejsca pracy 
jak  i  dla  obsługi  (niebezpieczeństwo  uszkodzenia  linii  energetycznych,  telefonicznych,  drzew, 
dachów).
 



Rozdział 6
Zasady rozliczania usług w zakresie postępowania 

z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi
 

§  29.  1.Ustala  się  następujące  normatywne  ilości  odpadów  komunalnych  drobnych 
produkowanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca:
- 110 l - na osobę jako ilość podstawowa w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej,
- 60 l - na każdą z osób dla nieruchomości gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów, bądź właściciele nieruchomości kompostują odpady organiczne we 
własnym zakresie,
- 15 l – na każdą z osób przebywających na terenie szkoły każdego typu,
- 10 l – na każdą z osób przebywających na terenie przedszkoli,
- 30 l – na jedno miejsce w szpitalach i internatach.

2 Normatywne ilości nieczystości ciekłych wylicza się według zasad określonych 
w  przepisach  szczegółowych  dotyczących  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania 
ścieków. 

 
§ 30. 1.  Określa się  maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

dopuszczonych do składowania na wysypisku odpadów:
1)      do  31  grudnia  2010  roku  nie  więcej  niż  75  %  całkowitej  masy  odpadów  ulegających 

biodegradacji;
2)      do 31 grudnia 2013r. do nie więcej niż 50 %;
3)      do 31 grudnia 2020r. do nie więcej niż 35%;
w stosunku  do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości
-         115 kg/osobę/rok w roku 2010
-         76 kg/osobę/rok w roku 2013
-         53 kg/osobę/rok w roku 2020.

2.  Obowiązek,  o  którym mowa w ust.  1  zobowiązani  są  zrealizować przedsiębiorcy,  którzy 
posiadają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

 
§  31.  1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do udokumentowania korzystania  z usług 

wykonywanych  przez  przedsiębiorstwo  posiadające  stosowne  zezwolenie  poprzez  okazywanie 
umowy  i  dowodów  płacenia  za  takie  usługi  co  najmniej  w  ilości  wynikającej  z  wyliczenia 
dokonanego w oparciu o przepisy niniejszego rozdziału.

2.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  udzielania  przedsiębiorstwu  informacji 
niezbędnych  dla  ustalenia  treści  umowy o  usuwanie  odpadów w sposób  zgodny z  wymogami 
określonymi w niniejszym regulaminie.

3.W przypadku  stwierdzenia  niewykonywania  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązków 
określonych w ust. 1 burmistrz przejmuje je w trybie wykonania zastępczego, wydając z urzędu 
decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób 
udostępniania urządzeń w celu ich opróżniania.

4.  Do rozliczeń  o  których mowa w ust.  3  przyjmuje  się  normy wywozu określone  w §  29 
niniejszego regulaminu.

5. Decyzji, o której mowa w ust. 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja 
obowiązuje przez  jeden rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości 
na  co  najmniej  trzy  miesiące  przed  upływem daty  jej  obowiązywania  nie  przedstawi  umowy, 
w której  termin  rozpoczęcia  wykonywania  usługi  nie  jest  późniejszy  niż  data  utraty  mocy 
obowiązującej decyzji. 

 
§ 32. Stawki opłat  za usuwanie odpadów wielkogabarytowych ustalane są w drodze umowy 

właściciela nieruchomości z podmiotem organizującym takie usunięcie.
 



Rozdział 7
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług

 
§ 33. 1.Prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych, 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymaga uzyskania zezwolenia.

2.Burmistrz  Miasta  Czarnków  odrębnym  zarządzeniem  określa  i  podaje  do  publicznej 
wiadomości  wymagania,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług określonych w ust.1.

3.W przypadku  nieterminowego  wywozu  odpadów,  skutkującego  przepełnieniem  pojemnika 
przedsiębiorstwo wywozowe ma obowiązek uporządkowania miejsc wystawienia pojemników bądź 
kontenerów oraz posprzątania zanieczyszczonego przez odpady otoczenia.
 

Rozdział 8
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

 
§ 34. 1. Osoby posiadające w granicach miasta psy są obowiązane zgłosić je do rejestracji 

w Urzędzie Miasta Referat Finansowy. 
2.  Rejestracja  psów  następuje  przy  pobieraniu  podatku  od  psów.  Właściciel  psa  otrzymuje 

nieodpłatnie znaczek rejestracyjny, który powinien zaczepić na obroży psa. W przypadku zgubienia 
znaczka, należy wykupić nowy w Referacie Finansowym.

3. Rejestracji podlegają, także psy, od których nie uiszczany jest podatek na podstawie zwolnień 
ustawowych lub przepisów prawa miejscowego.

4.  Osoby  posiadające  na  obszarze  miasta  psy  ras  uznawanych  za  agresywne  obowiązane 
są do uzyskania zezwolenia na trzymanie psa takiej rasy w Urzędzie Miasta  Referat Techniczno-
Inwestycyjny i Gospodarki Lokalowej. Zasady uzyskania zezwolenia określają odrębne przepisy.
 

§ 35. 1. Właściciele psów zobowiązani są stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom 
trzecim i nie stanowiły dla nich uciążliwości, w szczególności dotyczy to właścicieli nieruchomości 
przylegających  bezpośrednio  do  chodników  i  innych  miejsc  uczęszczanych  przez  pieszych.
     2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się 
niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

 
 
§  36.  Posesje,  w  których  przebywają  psy  powinny  być  wyposażone  w  widoczną  tabliczkę 

z informacją "uwaga pies" i zainstalowanym dzwonkiem przy wejściu na posesję.
 

§ 37.1. W miejscach publicznych właściciele psów zobowiązani są utrzymywać je na smyczy, 
a w przypadku psa  rasy agresywnej dodatkowo wyposażyć go w kaganiec.

2.  Przewożenie  zwierząt  środkami  komunikacji  publicznej  jest  możliwe  tylko  na  zasadach 
ustalonych przez przewoźnika.

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, 
placówek handlowych lub gastronomicznych.
 

§  38.1.  Właściciele  zwierząt  domowych  przy  ich  wyprowadzaniu  poza  teren  mieszkania 
zobowiązani  są  do  posiadania  pakietu  sanitarnego  i  niezwłocznego  usuwania  spowodowanych 
przez zwierzęta zanieczyszczeń. 

2.  Zakazuje  się  wprowadzanie  psów do  piaskownic,  urządzeń  i  miejsc  służących  do  zabaw 
dla dzieci.

 
§  39.  Psy  przebywające  w  miejscach  publicznych  bez  opieki  będą  z  tych  miejsc  usuwane. 



W przypadku psów zarejestrowanych kosztami usunięcia psa obciąża się właściciela. W przypadku 
psów  nie  zarejestrowanych  będą  miały  zastosowania  rozstrzygnięcia  w  sprawie  postępowania 
ze zwierzętami bezdomnymi.
 
 

Rozdział 9
Zasady dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
 

§ 40.1. Ustala się następujące zakazy w zakresie chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) zakazuje się hodowli zwierząt futerkowych takich jak: lisy, nutrie, jenoty, tchórzofretki w obrębie 
1000 metrów od zabudowy mieszkalnej już zabudowanej lub przeznaczonej   miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na taką zabudowę;
2) zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich w obrębie centrum miasta, to jest w terenie objętym 
ochroną konserwatorską, niezależnie od rodzaju zabudowy;

2.  Na  pozostałym  terenie  dopuszcza  się  możliwość  hodowli  zwierząt  gospodarskich  pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

 
§  41.  Prowadzący  hodowlę  zwierząt  gospodarskich  jest  zobowiązany  zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny  z  prawem  i  nie  powodowanie  zanieczyszczenia  terenu  nieruchomości  oraz  wód 
powierzchniowych i podziemnych;
2)  prowadzenie  hodowli  w  sposób  nie  powodujący  wobec  innych  osób  zamieszkujących 
na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory itp.;
3)      przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 
 
 

Rozdział 10
Wyznaczenie obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 42. 1. Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania na bieżąco 
lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku deratyzacji. 

2.  Termin  przeprowadzania  obowiązkowej  deratyzacji  Burmistrz  Miasta  Czarnków  podaje 
do wiadomości przez obwieszczenie. 

 
 

Rozdział 11
Odpowiedzialność za nie przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta Czarnkowa
                      

§ 43. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny.
 
§  44.  Wnioski  o  ukaranie  sporządzać  będzie  Straż  Miejska  i  inne  organy  upoważnione 

do kontroli stanu porządku i czystości na podstawie innych ustaw. 
 
§ 45. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: Uchwała Rady Miasta Czarnków 

Nr XXX/207/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Czarnkowa oraz Uchwała Nr XLIX/418/02 Rady Miasta Czarnków 
z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie miasta Czarnkowa.

 



§ 46. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.
 
§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.
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