
UCHWAŁA NR XXI/139/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 t.j.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 t.j), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Czarnkowie Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka

Id: ACPVM-HOIUR-YDZHP-OLNDW-GTIRK. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXI/139/2016 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 22 czerwca 2016 w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko”. Zgodnie 
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2016 poz.250 t.j.), Rada Gminy ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy projekt Regulaminu został 
przedstawiony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. W związku 
z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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    Załącznik Nr 1 do uchwały nr  XXI/139/2016 
                                               Rady Gminy Drawsko 
                             z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 
 

REGULAMIN  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY DRAWSKO 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 
 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko, zwany dalej 
"Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Drawsko w zakresie: 

 
 

1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących: 

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego, 

- mycie i i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

2) Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

3) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

4) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomościach 

5) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania.  

 

2. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Drawsko realizuje 
Związek Międzygminny “Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 
podstawie Uchwały nr XXV/144/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2012r. w 
sprawie przyjecia statutu Związku Międzygminnego “Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi”, (uchwała nr XXXIII/173/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 
2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Miedzygminnego ”Pilski 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”), do którego Gmina Drawsko przystąpiła na 
podstawie Uchwały nr XXV/143/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2012r.  
w sprawie utworzenia związku międzygminnego “Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” od 1 lipca 2013r. 
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§ 2 
 

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo 
na terenie Gminy Drawsko. 
 

§ 3 
 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 
 

1) nieruchomości – rozumie się przez to, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego części 
powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również 
budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów 
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności; 

2) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchością  mające obowiązek 
realizować zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku; 

3) gospodarstwie domowym – rozumie się rozumie się przez to wszystkie osoby 
spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w jednym miejscu zamieszkania, 
utrzymujące się lub nieutrzymujace się wspólnie; 

4) gospodarstwie rolnym  - rozumie się przez to pojęcie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. t.j. 2013 poz. 1381 ze zm.); 

5) nieczystości ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w 
zbiornikach bezodpływowych; 

6) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;  

7) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające z 
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, 
chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane 
za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych; 

8)  chowie zwierząt – rozumie się przez to  wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich 
bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

9) zwierzętach gospodarskich – zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 
czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007r. Nr 
133, poz. 921 ze zm.) 

 
Rozdział II 

 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 
    § 4 
 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości; 

2. Obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie oczyszczania chodnika z błota, śniegu, 
lodu ( w tym sopli i nawisów śniegu z dachów budynków lub ich części oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej mogących stwarzać zagrożenie dla przechodniów) oraz innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być 
realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów lub 
pieszych. Właściciel nieruchomości powinien podejmować także działania usuwające lub co 
najmniej ograniczające śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z 
chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania. Usuwanie błota, śniegu i 
lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych 
zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb; 
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3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej 
nieruchomości lub innej za zgodą właściciela nieruchomości pod warunkiem używania do 
mycia środków biodegradowalnych w środowisku naturalnym i mających jak najmniej 
szkodliwy wpływ na środowisko, a powstałe ścieki będą gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porzadku w 
gminach. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, 
zbiorników wodnych lub do ziemi;  

4. Naprawy pojazdów samochodowych, związanych z ich bieżącą eksploatacją, poza 
warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości, pod warunkiem, 
że prace związane z naprawą pojazdów nie wpłyną ujemnie na środowisko i nie będą 
uciążliwe dla najbliższego otoczenia. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 
 
 
 
Rozdział III 
 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 
 

§5 
 

 
1. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej zobowiązani są wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków. Usytuowanie zbiornków bezodpływowych musi być zgodnie 
odrębnymi przepisami.  
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urzadzeń i 
wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni 
wynika z indywidualnej instrukcji ich eksploatacji; 
3. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeniu do sieci kanalzacyjnej, są zobowiązani do 
podpisania umowy z podmiotem uprawnionym, na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub 
opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej; 
4. Do opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy używać 
pojazdów asenizacyjnych. Pojazdy winne być myte codziennie; 
5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości ciekłych, pracownicy 
podmiotu uprawnionego mają obowiązek usunąć natychmiast; 
6. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbór i transport nieczystości ciekłych , 
aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego; 
7. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne; 
8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w 
postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności 
rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007r. 
o nawozach i nawożeniu (Dz.U. t.j. 2015 poz. 625 ze zm.);  
9.Urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych należy utrzymywać w należytym stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz umożliwić łatwy dojazd i dostęp w celu 
bezpiecznego ich opróżniania; 
10. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika 
przyjętych ścieków do stacji zlewnych; 
11.W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia szczelności; 
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12. Rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym 
nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zaistalować odrębne liczniki do 
pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe; 
13. Zabrania się: 
a) wylewania nieczystości ciekłych z wyłączeniem gnojowicy i gnojówki poza wyznaczonymi do 
tego celu stacjami zlewnymi w czczególności do cieków lub zbiornków wodnych, urządzeń 
kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, na łąki lub pola; 
b) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych ze ścieków socjalno-bytowych przez 
właścicieli nieruchomości; 
c) wprowadzania gnojowicy i gnojówki do sieci kanalizacyjnej lub mieszania ze ścikami socjalno-
bytowymi; 
d) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia nieczystości ciekłych i wód 
opadowych spływających z powierzchni nieruchomości; 
 

                
 
             Rozdział IV 
       

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

§ 6 
 

1. Właściciele i posiadacze psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami; 
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponosząc pełną 
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt; 
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na 
swojej nieruchomości oraz zapewniają właściwą opiekę i ponoszą pełną odpowiedzialność za 
zachowanie zwierząt które utrzymują; 
4. Właściciele i posiadacze psów są zobowiązani do należytego zabezpieczenia psa w przypadku, 
gdy zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia;  
5. Na terenie użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras 
dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny- na 
smyczy i w kagańcu oraz przez osoby dorosłe; 
7. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz 
umieścić w miejscu widocznym, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem 
“UWAGA PIES” lub o podobnej treści; 
8. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były 
uciążliwe dla sąsiadów; 
9. Zabronione jest wprowadzanie psów i innych zwierząt: 
a) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego 
b) na tereny placów zabaw i gier dla dzieci, szczególnie piaskownic 
c) na tereny plaż i miejsc wykorzystywanych do kąpieli; 
10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 
przeznaczonych do użytku wspólnego; 
11. Padłe zwierzęta muszą być niezwłocznie usunięte z nieruchomości i przekazane do zakładu 
utylizacji, z zachowaniem należytych wymogów sanitarnych lub też przekazane przedsiębiorstwu 
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prowadzącemu zgodnie z przepisami odrębnymi grzebowisko dla zwierząt; 
12. Właściciele psów zobowiązani są do  systematycznych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz 

okazania na żądanie osób upoważnionych do kontroli, aktualnego zaświadczenia o 
przeprowadzeniu obowiązkowego szczepienia; 
13. Właściciele psów zobowiązani są do rejestracji psa w Urzędzie Gminy lub u sołtysa danej wsi. 
Rejestracji podlegają także psy, od których nie jesty uiszczany podatek na podstawie zwolnień 
ustawowych lub przepisów prawa miejscowego celem okreslenia łącznego stanu ilościowego tych 
psów na terenie gminy i podjęcia działan identyfikacyjnych; 
14. Właściciele psów zobowiązani są do płacenia podatku od posiadania psów, którego wysokość 
ustala corocznie rada gminy; 
15. Właściciele psów uznanych za resę agresywną zobowiązani są do uzyskania zezwolenia wójta 
na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz.U.2003r. Nr 77, poz. 687); 
     

 

Rozdział V 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej. 

§ 7 

 

1.Na terenie Gminy Drawsko utrzymywanie zwierząt gospodarskich (należy przez to rozumieć w 
szczególności świnie, kozy, owce, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, 
norki, tchórzofretki, lisy, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) odbywa się przy zachowaniu następujacych 
warunków:  
a) utrzymanie i hodowla zwierząt powinny być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie 
pogarszały warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowały 
uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi 
przebywajacych w obiektach przeznaczonych na stały pobyt lub w ich bezpośredniej bliskości; 
b) chów lub hodowla zwierząt odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie miejsce dla 
zwierząt, a także miejsce służące do przygotowania karmy i gromadzenia w sposób właściwy 
odchodów tych zwierząt-zgodnie z obowiąującymi przepisami; 
c) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z przepisami odrębnymi, w tym zwłaszcza nie powodowanie zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 
d) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością jej opuszczenia przez zwierzęta gospodarskie,   
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 
a) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką w sposób zgodny z 
przepisami prawa; 
c) składować obornik, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem 
wycieku do gruntu oraz posiadajacych instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych 
zbiorników; 
d) uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie oraz sprzęt i pojazdy 
wykorzystywane do obsługi tych zwierząt; 
e) sprzątać odchody zwierząt powstałe podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny 
przeznaczone do współnego użytku. 
f) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomości sąsiednich  uciążliwości takich jak hałas czy odór;  
g) usunięcie padłego lub zabitego zwierzęcia jest obowiązkiem osób posadających zwierzę lub 
właścicieli nieruchomości, na której znajduje się padłe zwierzę; 
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3. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla 
właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
 

                Rozdział VI                    

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania 

    § 8 

 

1. Na obszarze Gminy Drawsko właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, 
wielorodzinnej zobowiązani są w miarę potrzeby do przeprowadzania w terminie do końca 
października każdego roku deratyzacji oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie 
nieruchomości. 
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, zostaną podane 
do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez obwieszczenie, obszary oraz 
terminy obowiązkowej deratyzacji.  
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 
 

 

 

 Rozdział  VII 

 Postanowienia końcowe 

 § 9 

 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt . 
2.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają zasady i tryb 
postępowania przewidziane w przepisach Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postepowania w sprawach 
o wykroczenia 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne. 
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