
Przypominamy o obowiązku: 

• wyposażenia nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik 

służący do gromadzenia odpadów komunalnych 

• utrzymania pojemników we właściwym stanie 

sanitarnym i technicznym 

 

• usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości 

• systematycznego opróżniania zbiorników do gromadzenia 

nieczystości ciekłych i nie dopuszczenia do 

ich przepełniania lub wylewania na powierzchnię gruntu 

 

 

• w okresie zimowym uprzątanie śniegu, lodu z chodników 

przyległych do nieruchomości 

• zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych 

z jednostką wywozową 

• przechowywania przez okres trzech lat dokumentów stwierdzających 

regulowanie należności za usługi celem udokumentowania 

wykonania umowy na wywóz nieczystości 

• okazywanie dokumentów potwierdzających wywóz odpadów 

komunalnych na żądanie osób upoważnionych przez Wójta 

 

 

Zakazuje się użytkownikom nieruchomości wylewania 

bądź wypuszczania ścieków do rowów, 

zbiorników wodnych i gruntu. 

 

 

 

Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości 

komunalnych ciekłych: 

• Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub wykorzystywane na cele 

działalności gospodarczej i nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej muszą być 

wyposażone w szczelne i bezodpływowe zbiorniki (szamba) przeznaczone 

do gromadzenia ścieków lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 

• Właściciele nieruchomości w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej muszą przyłączyć 

nieruchomości do sieci chyba, że wcześniej posiadali przydomową oczyszczalnię 

ścieków na nieruchomości. 

Obowiązkiem właścicieli, opiekunów zwierząt jest: 

• utrzymanie zwierząt na uwięzi lub w ogrodzeniu oraz zapobieganie 

wydostaniu się zwierząt poza teren posesji tak aby nie zagrażały 

osobom trzecim 

• poddawanie zwierząt okresowym szczepieniom przeciw 

wściekliźnie i w razie kontroli okazywanie stosownego 

dokumentu potwierdzającego szczepienie 

• usuwanie ekskrementów zwierząt domowych z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego oraz terenów 

prywatnych posesji tak aby nie stanowiły 

uciążliwości dla otoczenia 

 

Zabrania się: 

• Wypalania traw 

• Umieszczania reklam, ogłoszeń na drzewach 

• Niszczenia rowów poprzez podorywanie, zasypywanie itp. 

 

Pamiętaj o oznakowaniu nieruchomości: 

Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą 

lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku 

umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania 

w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym 

nieruchomości podlega karze grzywny. 

 

 

 

UWAGA 
Wkrótce konkurs na najładniejszą posesję 

 w Gminie Aleksandrów Kujawski 

 

 

 

 

Kontrole w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy prowadzić będzie Straż Gminna od dnia 1 marca 2011 r. 



 

 

 

 

 

Straż Gminna 
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

 

tel. 54 282 20 59 

tel. 54 282 26 89 

tel. 54 282 28 34 

tel. 54 282 28 14 

faks 54 282 20 31 

 

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl 

www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl 

e-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl 
 

 

Chcemy aby nasza gmina była piękna i czysta 

a mieszkańcom żyło się bezpiecznie !!! 
 

 

 

„W Gminie Aleksandrów Kujawski 

jesteśmy bezpieczni” 
 

Informacja dla mieszkańców 

Gminy Aleksandrów Kujawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandrów Kujawski, luty 2011 r. 


