Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia ……… roku

w sprawie:

regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z 6 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 wrze nia 1996 roku o
utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008), w zwi zku z art.
10 ustawy z 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasi gni ciu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Miejska w Pleszewie uchwala Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku na
terenie Miasta i Gminy Pleszew, zwany dalej regulaminem, w nast puj cej tre ci:
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Okre la si szczegółowe zasady utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Miasta
i Gminy Pleszew, a w szczególno ci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci;
2) rodzaje i minimaln

pojemno

urz dze

przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych;
3) cz stotliwo

i sposób pozbywania si

odpadów komunalnych i nieczysto ci ciekłych

z terenu nieruchomo ci oraz terenów przeznaczonych do u ytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi zki osób utrzymuj cych zwierz ta domowe;
7) wymagania odno nie utrzymywania zwierz t gospodarskich na terenach wył czonych
z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie

obszarów

podlegaj cych

obowi zkowej

deratyzacji

i

terminy

jej

przeprowadzania.
§ 2. Ilekro w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – nale y przez to rozumie ustaw z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zmianami);
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2) nieruchomo ci – nale y przez to rozumie , zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego,
cz

powierzchni ziemi stanowi c

trwale z gruntem zwi zane lub cz

odr bny przedmiot własno ci, jak równie
takich budynków;

3) wła cicielach nieruchomo ci – nale y przez to rozumie
u ytkowników

wieczystych,

oraz

budynki

jednostki

organizacyjne

tak e współwła cicieli,
i

osoby

posiadaj ce

nieruchomo ci w zarz dzie lub u ytkowaniu, a tak e inne podmioty władaj ce
nieruchomo ciami maj ce obowi zek realizowa

obowi zki w zakresie utrzymania

czysto ci i porz dku, przy czym:
na terenie budowy wykonywanie obowi zków wła ciciela nieruchomo ci nale y do
wykonawcy robót budowlanych;
na terenie wydzielonych kraw

nikiem lub oznakowaniem poziomym, torowisk

pojazdów szynowych oraz przystanków komunikacyjnych obowi zki uprz tni cia
i pozbycia si

błota,

u ytkuj cych tereny słu

niegu, lodu i innych zanieczyszcze , nale

do przedsi biorców

ce komunikacji publicznej;

na drogach publicznych obowi zki utrzymania czysto ci i porz dku, a tak e zbieranie
i pozbywanie si odpadów zgromadzonych w urz dzeniach do tego przeznaczonych oraz
utrzymanie tych urz dze w odpowiednim stanie sanitarnym, porz dkowym i technicznym,
pozbywanie si

błota,

niegu, lodu i innych zanieczyszcze

uprz tni tych z chodników

przez wła cicieli nieruchomo ci przyległych do drogi publicznej, uprz tni cie i pozbycie si
błota, niegu, lodu i innych zanieczyszcze z chodników, je eli zarz d drogi pobiera opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, nale

do zarz du drogi;

na terenach pozostałych obowi zki utrzymania czysto ci i porz dku nale
obowi zków gminy nale y tak e uprz tni cie i pozbycie si

do gminy, do

błota, niegu, lodu i innych

zanieczyszcze z chodników, je eli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania
pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie si

odpadów

zgromadzonych w urz dzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku
i utrzymanie tych urz dze w odpowiednim stanie sanitarnym, porz dkowym i technicznym;
4) najemcach/wła cicielach lokalu – nale y przez to rozumie

najemców lub wła cicieli

lokali mieszkalnych i u ytkowych, którzy w celu posiadania mo liwo ci uzyskania
indywidualnych zni ek w opłatach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem
uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach – nale y przez to rozumie umowy, rozumiane zgodnie z tre ci art. 6. ust. 1
ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez wła cicieli nieruchomo ci oraz
najemców/wła cicieli lokali;
6) indywidualnych kontach – nale y przez to rozumie

prowadzony przez podmiot

uprawniony rejestr umów z wła cicielami nieruchomo ci lub najemcami/wła cicielami lokali,
w którym na bie

co odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych

podmiotowi uprawnionemu przez wła cicieli nieruchomo ci lub najemców/wła cicieli lokali,
odpadów; indywidualne konta nie s

prowadzone dla wła cicieli nieruchomo ci
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prowadz cych na nich działalno

gospodarcz ; je eli na terenie nieruchomo ci wła ciciel

zamieszkuje i prowadzi działalno

gospodarcz , jest zobowi zany podpisa z podmiotem

uprawnionym dwie odr bne umowy i do odr bnych urz dze składa odpady komunalne;
7) górnych stawkach opłat – nale y przez to rozumie zgodne z tre ci art. 6 ust. 2. ustawy
górne stawki opłat ponoszonych przez wła cicieli nieruchomo ci lub najemców/wła cicieli
lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania si zebranych na terenie
nieruchomo ci odpadów komunalnych oraz nieczysto ci ciekłych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) – nale y rozumie

przez to

dokument przyj ty przez Rad Ministrów zgodnie z tre ci art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze
Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003,
9) stawkach opłat – nale y rozumie przez to wysoko

opłat uiszczanych przez wła ciciela

nieruchomo ci lub najemc /wła ciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór
odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn zamieszkał osob w skali roku i miesi ca,
których wysoko
osob

skalkulowana jest z uwzgl dnieniem: ilo ci wytwarzanych przez jedn

odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu,

kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie
wył czaj c kosztów budowy instalacji, urz dze
zamkni cia,
odszkodowa

likwidacji,

rekultywacji,

i obiektów, kosztów ich eksploatacji,

monitoringu,

dozorowania

oraz

ewentualnych

wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszcze ;

podmiot uprawniony zobowi zany jest do pomniejszania stawek opłat o wpływy uzyskiwane
z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
wpływy uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane
ze sprzeda y niektórych surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorz du z tytułu
dopłat do selektywnej zbiórki i odbioru; ilo

odpadów wytwarzanych w przeci gu roku

przez jedn osob , oszacowana jest osobno dla obszarów wsi i miast, przy czym pierwsze
oszacowanie dokonane zostało w oparciu o dane zawarte w KPGO;
stawka opłaty jest naliczana na ka d z osób faktycznie zamieszkuj cych nieruchomo ;
ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencj ludno ci, a gdy stan
faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o o wiadczenia wła cicieli
weryfikowane wywiadem
słu
maj

rodowiskowym; nieruchomo ci o charakterze letniskowym,

ce pobytowi czasowemu, s traktowane jako zamieszkałe sezonowo, a ich wła ciciele
obowi zek uiszcza

opłat

za cały czas trwania sezonu jaki w danym regionie

obowi zuje, odniesion do ilo ci osób, dla której pobytu nieruchomo
w stawce opłaty wkalkulowane s

jest przystosowana;

koszty odbioru i kompostowania odpadów zielonych

pochodz cych z nieruchomo ci posiadaj cych ogród nie wi kszy ni najni sza przeci tna
wielko

ogrodu w której

obowi zani ui ci

opłat

z miejscowo ci gminy; wła ciciele ogrodów wi kszych s
proporcjonalnie wy sz ; w stawce opłaty wkalkulowane s

równie koszty odbioru odpadów budowlanych z remontów, na które nie jest wymagane
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pozwolenie na budow ; odbiór odpadów budowlanych z pozostałych remontów podlega
odr bnej opłacie;
10) stawkach opłat za m³ – nale y przez to rozumie stawki opłat odniesione do jednostki
obj to ci odpadów; w oparciu o nie oraz o obj to

koniecznych do ich zebrania urz dze ,

a wi c pojemników i kubłów na odpady, naliczane b d

opłaty za odbiór odpadów

komunalnych z nieruchomo ci nie b d cych mieszkalnymi, których wła cicielami s
podmioty prowadz ce działalno

gospodarcz

oraz inne podmioty nie prowadz ce

działalno ci gospodarczej, instytucje, nieb d ce mieszka cami;
11) zni kach w opłatach – nale y przez to rozumie , zgodne z tre ci art. 6 ust. 4 ustawy,
zni ki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku nast pnym, wła cicielom
nieruchomo ci oraz najemcom/wła cicielom lokali, w zamian za zarejestrowan
indywidualnych kontach, mas

na

odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny

w roku poprzednim;
zni ek uzale niona jest od osi gni tego, w sposób indywidualny, poziomu

wysoko
selekcji;

maksymalna wysoko

zni ek

udzielana

jest

wła cicielom

nieruchomo ci

oraz

najemcom/wła cicielom lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w
danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki
i odbioru;
zni ki w opłatach s udzielane za uzyskanie nast puj cych rednich poziomów selekcji:
od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie
gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru - zni ka w wysoko ci 20% od
pełnej opłaty za odbiór odpadów nieselekcjonowanych,
od 76% do 99% poziomu jw. - zni ka w wysoko ci 30%,
od 100% poziomu jw. - zni ka w wysoko ci 40%;
zni ki

nie

przysługuj

podmiotom

gospodarczym

przekazuj cym

podmiotowi

uprawnionemu do odbioru odpady komunalne;
12) poziomach selekcji - nale y przez to rozumie , zgodnie z docelowymi zapisami KPGO, e
w kolejnych latach gminy powinny od jednej osoby odbiera selektywnie nast puj ce ilo ci
odpadów:
a. kuchennych ulegaj cych biodegradacji:
•

w mie cie w roku 2006 – 5 kg, w 2007 – 15 kg, w 2008 – 30 kg, w
2009 – 45 kg, w 2010 – 60 kg,

•

na wsiach w roku 2006 – 2 kg, w 2007 – 4 kg, w 2008 – 7kg, w 2009 –
10 kg, w 2010 – 13 kg;

b. opakowa z papierem, tektur , tekstyliami i metalami:
•

w mie cie w roku 2006 – 59 kg, w roku 2007 – 108 kg,

•

na wsiach w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 – 36 kg;
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c. odpadów wielkogabarytowych:
•

w mie cie w roku 2006 – 6 kg, w roku 2007 – 8 kg, w roku 2008 – 10
kg, w roku 2009 – 12 kg, w roku 2010 – 15 kg, w roku 2011 – 17 kg, w
roku 2012 – 19 kg, w roku 2013 – 20 kg, w roku 2014 – 21 kg,

•

na wsiach w roku 2006 – 4 kg, w roku 2007 – 5 kg, w roku 2008 – 6 kg,
w roku 2009 – 8 kg, w roku 2010 – 10 kg, w roku 2011 – 11 kg, w roku
2012 – 12 kg, w roku 2013 – 13 kg, w roku 2014 – 14 kg;

d. odpadów budowlanych:
•

w mie cie w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 – 14 kg, w roku 2008 – 20
kg, w roku 2009 – 26 kg, w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w
roku 2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, w roku 2014 – 62 kg;

•

na wsiach w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 – 14 kg, w roku 2008 – 20
kg, w roku 2009 – 26 kg, w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w
roku 2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, w roku 2014 – 62 kg;

e. odpadów niebezpiecznych:
•

w mie cie w roku 2006 – 0,45 kg, w roku 2007 – 0,70 kg, w roku 2008 0,95 kg, w roku 2009 – 1,2 kg, w roku 2010 – 1,5 kg;

•

na wsiach w roku 2006 – 0,3 kg, w roku 2007 – 0,8 kg, w roku 2008 –
1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010 – 2,4 kg;

13) rednim poziomie selekcji – nale y przez to rozumie

redni arytmetyczn uzyskanych

przez wła ciciela nieruchomo ci lub najemc /wła ciciela lokalu poziomów selekcji dla
wymienionych w ust. 12 poszczególnych strumieni odpadów podlegaj cych selekcji;
obliczana jest ona jako suma procentowych warto ci uzyskanych w poszczególnych
strumieniach wyników selekcji zaplanowanych na dany rok, podzielona przez ilo
strumieni czyli pi

i podzielona przez ilo

zamieszkałych na terenie nieruchomo ci osób,

a wi c:
wzór

( A + B + C + D + E ) ⋅ 100
5⋅ F
A-ilo

kg

wyselekcjonowanych

odpadów

kuchennych

dzielona

przez

zaplanowany do osi gni cia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
B-ilo

kg wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych dzielona przez

zaplanowany do osi gni cia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
C-ilo

kg wyselekcjonowanych odpadów wielkogabarytowych dzielona przez

zaplanowany do osi gni cia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
D-ilo

kg

wyselekcjonowanych

odpadów

budowlanych

dzielona

przez

zaplanowany do osi gni cia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
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E-ilo

kg wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych dzielona przez

zaplanowany do osi gni cia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
F-ilo
14) odpadach

osób zamieszkałych na terenie nieruchomo ci;

komunalnych

–

nale y

przez

to

rozumie

odpady

powstaj ce

w gospodarstwach domowych, a tak e odpady nie zawieraj ce odpadów niebezpiecznych
pochodz ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl du na swój charakter lub skład
s podobne do odpadów powstaj cych w gospodarstwach domowych;
15) odpadach wielkogabarytowych – nale y przez to rozumie jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzuj cy si

tym,

e jego składniki, ze

wzgl du na swoje rozmiary i mas , nie mog by umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
16) odpadach ulegaj cych biodegradacji – nale y przez to rozumie
odpady zielone, papier i makulatur
tekstylia, oraz cz

odpady kuchenne,

nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury,

, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione

w KPGO po ród 18 strumieni składaj cych si na odpady komunalne;
17) odpadach zielonych – nale y przez to rozumie

frakcj

odpadów ulegaj cych

biodegradacji, powstaj cych w wyniku piel gnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
18) odpadach opakowaniowych – nale y przez to rozumie opakowania z papieru i tektury,
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła,
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO po ród
18 strumieni składaj cych si na odpady komunalne;
19) odpadach budowlanych – rozumie si

przez to frakcj

odpadów pochodz cych

z remontów i budów wymienion w KPGO po ród 18 strumieni składaj cych si na odpady
komunalne;
20) odpadach niebezpiecznych – rozumie si przez to odpady wymienione w zał czniku nr 2
do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U/ z 2001 roku Nr 62, poz. 628 ze
zmianami), znajduj ce si w odpadach pochodz cych z gospodarstw domowych np.: lampy
fluoroscencyjne, p[przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zu yte urz dzenia
elektryczne zawieraj ce niebezpieczne elementy, przeterminowane rodki ochrony ro lin,
opakowania po farbach itp.;
21) nieczysto ciach ciekłych - nale y przez to rozumie

cieki gromadzone przej ciowo

w zbiornikach bezodpływowych;
22) zbiornikach bezodpływowych – nale y przez to rozumie

instalacje i urz dzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczysto ci ciekłych w miejscu ich powstania;
23) stacjach zlewnych – nale y przez to rozumie instalacje i urz dzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków słu

ce do przyjmowania

nieczysto ci ciekłych dowo onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
24) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego (LPOS) – nale y przez to
rozumie , zlokalizowane w miastach, na osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, specjalnie
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w tym celu przygotowane i wyposa one pomieszczenia lub wolno stoj ce obiekty, czynne
codziennie lub co kilka dni, w okre lonych godzinach, w których mieszka cy tych osiedli
mog

przekazywa

podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady kuchenne

i zielone oraz opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania
z aluminium, a tak e odpady niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem terminach,
wielkogabarytowe, w których zatrudniony pracownik rejestruje na indywidualnych kontach
mieszka ców/wła cicieli nieruchomo ci ilo
25) harmonogramie

–

nale y

przez

to

odebranych, wyselekcjonowanych odpadów;
rozumie

harmonogram

odbioru

odpadów

komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
26) podmiotach uprawnionych - nale y przez to rozumie

przedsi biorstwa b d ce

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj cymi wydane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ
jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym, wa ne zezwolenie na prowadzenie działalno ci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci,
b) opró niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto ci ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierz tami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz t, a tak e grzebowisk i spalarni
zwłok zwierz cych i ich cz

ci;

27) zabudowie wielorodzinnej – nale y przez to rozumie budynek mieszkalny zawieraj cy
wi cej ni 4 mieszkania lub zespół takich budynków, wraz z urz dzeniami zwi zanymi z ich
obsług oraz zieleni i rekreacj przydomow .;
28) zabudowie jednorodzinnej – nale y przez to rozumie budynek mieszkalny jednorodzinny
lub zespół budynków w układach: wolnostoj cym, bli niaczym, szeregowym, arialnym,
a tak e budynek mieszkalny zawieraj cy nie wi cej ni 4 mieszkania lub zespół takich
budynków.;
29) chowie zwierz t – rozumie si przez to wszelkie formy posiadania zwierz t gospodarskich
bez wzgl du na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i u ytkowania;
30) zwierz tach domowych - nale y przez to rozumie zwierz ta tradycyjnie przebywaj ce
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególno ci: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki,

winki morskie, ryby i

ółwie hodowane w akwarium oraz inne

zwierz ta uznane za nadaj ce si do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
31) zwierz tach gospodarskich – nale y przez to rozumie zwierz ta utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególno ci: konie, bydło, winie, owce, kozy, kury,
kaczki, g si, goł bie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby
hodowlane, pszczoły oraz inne zwierz ta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierz t gospodarskich;
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32) zwierz tach bezdomnych - nale y przez to rozumie

zwierz ta domowe lub

gospodarskie, które uciekły, zabł kały si lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
mo liwo ci ustalenia ich wła ciciela lub innej osoby, pod której opiek trwale pozostawały.
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ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci
§ 3. Wła ciciele nieruchomo ci oraz najemcy/wła ciciele lokali zapewniaj

utrzymanie

czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci poprzez:
1) wyposa enie nieruchomo ci w opisane w Rozdziale III urz dzenia, słu
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz dze

ce do zbierania

w odpowiednim stanie

sanitarnym, porz dkowym i technicznym;
2) przył czenie nieruchomo ci do istniej cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje
odzwierciedlenie

w

studium

uwarunkowa

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
o ile takie zostały opracowane, wyposa enie nieruchomo ci w zbiornik bezodpływowy
nieczysto ci ciekłych lub przydomow

oczyszczalni

cieków bytowych, spełniaj ce

wymagania okre lone w przepisach odr bnych;
3) przył czenie nieruchomo ci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesi cy od
dnia przekazania jej (kanalizacji) do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczysto ci ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
5) oddzielne gromadzenie cieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni ej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do
odbioru nast puj cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne (bio-rozkładalne):
-

na obszarach wiejskich mog

by , po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub

zarz dzaj cemu systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach,
w pozostałych przypadkach s odbierane od mieszka ców przez podmiot uprawniony
w cyklu tygodniowym;
-

w miastach, w zabudowie jednorodzinnej, raz w tygodniu;

w zabudowie wielorodzinnej odbierane s

na bie

co w lokalnych/mobilnych punktach

odbioru selektywnego;
b) odpady opakowaniowe (ł cznie) wraz z papierem, tektur , tekstyliami i metalami odbierane
s :
-

na obszarach wiejskich w cyklu miesi cznym,

-

w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu miesi cznym, w zabudowie
wielorodzinnej na bie

co w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub

jak w zabudowie jednorodzinnej;
wła ciciele nieruchomo ci maj obowi zek, przed umieszczeniem opakowa w worku,
pojemniku, umy je tak by nie pozostały na nich resztki zawarto ci;
c) odpady niebezpieczne odbierane s :
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-

na obszarach wiejskich odbierane s od mieszka ców w cyklu dwumiesi cznym,

-

w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu miesi cznym, w zabudowie
wielorodzinnej na bie

co w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub

jak w zabudowie jednorodzinnej;
d) odpady wielkogabarytowe odbierane s :
-

od mieszka ców wsi w cyklu półrocznym po uprzednim zgłoszeniu przez mieszka ców
takiej potrzeby,

-

w miastach w zabudowie jednorodzinnej, a tak e wielorodzinnej, w cyklu półrocznym;

e) odpady budowlane oraz odpady zielone w ilo ciach powy ej 1 m3 b d

odbierane na

indywidualne zgłoszenie;
f)

odpady nieselekcjonowane (komunalne zmieszane) odbierane s :
-

na obszarach wiejskich w cyklu miesi cznym,

-

w mie cie w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – w cyklu tygodniowym;

7) zbieranie

w

pojemnikach

o

wielko ci

uzale nionej

od

liczby

mieszka ców

nieruchomo ci odpadów nie podlegaj cych selekcji, a wi c:
-

tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

-

szkła nieopakowaniowego,

-

odpadów mineralnych,

-

drobnej frakcji popiołowej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;

8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi
uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
9) uprz tanie z powierzchni nieruchomo ci i z wn trza budynków ka dej substancji lub
przedmiotu nale

cych do jednej z kategorii okre lonych w zał czniku nr 1 do ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.),
których posiadacz pozbywa si , zamierza si

pozby

lub do ich pozbycia si

jest

obowi zany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;
10) usuwanie z terenu nieruchomo ci wraków pojazdów mechanicznych;
11) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszcze z
powierzchni nieruchomo ci i utrzymanie ich nale ytego stanu sanitarno - higienicznego;
12) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszcze
z powierzchni posadzek, podłóg,
u ytkowania pomieszcze

cian i stropów przeznaczonych do wspólnego

budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic,

klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur
spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich
nale ytego stanu sanitarno-higienicznego;
13) piel gnacj i utrzymywanie czysto ci i porz dku oraz estetycznego wygl du ogrodów
jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, parków, placów zabaw, kwietników,
klombów, zarówno komunalnych jak b d cych własno ci osób fizycznych i prawnych;
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14) utrzymywanie w nale ytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszcze ,
mieszcz cych urz dzenia na odpady;
15) uprz tanie przez wła cicieli nieruchomo ci chodników poło onych bezpo rednio przy
granicy nieruchomo ci ze
z przej

niegu (niezwłocznie po opadach), błota, lodu, w tym

, zjazdów, bram , itp. (przy czym nale y to realizowa w sposób niezakłócaj cy

ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypywanie piaskiem chodnika w sposób
zapewniaj cy usuni cie lisko ci. Uprz tni te błoto, nieg, lód nale y zło y na skraju
chodnika, tak by mogły je sprz tn

słu by utrzymuj ce w stanie czysto ci jezdni ;

16) uprz tanie piasku z chodnika w sposób jak wy ej;
17) usuwanie nawisów (sopli, niegu) z okapów, rynien i innych cz

ci nieruchomo ci oraz

zalegaj cego niegu z połaci dachowych;
18) likwidowanie

lisko ci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów

i opadów nie nych przy u yciu piasku zmieszanego ze rodkami chemicznymi nie
działaj cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa; zgodnie z zasadami zimowego
utrzymania dróg opracowanymi przez zarz dców dróg;
19) usuwanie ze

cian budynków, ogrodze

i innych obiektów, ogłosze , plakatów,

napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego
przepisami prawa;
20) oznaczenie nieruchomo ci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic
informacyjnych

z

numerem

porz dkowym

nieruchomo ci,

nazw

ulicy

lub

miejscowo ci*, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl d;
* dot. zarz dców dróg.

21) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobli u wej cia, tablic zawieraj cych
nast puj ce informacje:
a) imi i nazwisko lub nazw i siedzib wła ciciela lub zarz dcy nieruchomo ci,
b) imi

i nazwisko i adres osoby b d adres podmiotu wykonuj cego czynno ci

w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci,
c) regulamin porz dkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególno ci: stra y po arnej,
pogotowia ratunkowego, policji, stra y miejskiej, pogotowia wodoci gowo –
kanalizacyjnego, pogotowia gazowego;
22) utrzymywanie nieruchomo ci niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;
23) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz dzania;
24) utrzymywanie rowów odwadniaj cych przy drogach i torach w stanie dro no ci
i wykoszenia;
25) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłu ci gów komunikacyjnych
w stanie wykoszonym;
26) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro no ci;
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27) utrzymywanie czysto ci na przystankach komunikacji zbiorowej*,

torowiskach,

w przepustach, przej ciach, pod mostami i wiaduktami, itp.;
*

dotyczy przewo ników korzystaj cych z przystanków

28) utrzymywanie w stanie wolnym od za miecenia wód powierzchniowych i ich
najbli szego otoczenia;
29) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomo ci materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków;
30) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wył cznie w miejscach dozwolonych,
a wi c:
a) na terenie nieruchomo ci nie słu

cej do u ytku publicznego tylko pod

warunkiem, e powstaj ce cieki odprowadzane s do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzone w sposób umo liwiaj cy ich usuni cie zgodnie z przepisami
o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach, w szczególno ci cieki takie nie
mog by odprowadzane bezpo rednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach słu

cych do u ytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
31) naprawy

drobne,

regulacje

pojazdów

samochodowych

samochodowymi, na terenie nieruchomo ci tylko za zgod
i tylko wtedy, gdy nie s
odpady s

one uci

poza

warsztatami

wła ciciela nieruchomo ci

liwe dla s siednich nieruchomo ci, a powstaj ce

gromadzone w sposób umo liwiaj cy ich usuni cie zgodnie z przepisami

o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach;
32) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierz cych na terenie gospodarstwa
rolnego w miejscach spełniaj cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawo eniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podło u
utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody
o pojemno ci umo liwiaj cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
33) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierz cych zgodnie z przepisami
wymienionymi w punkcie 32;
34) minimum coroczn

wymian

piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach

publicznie dost pnych;
35) umieszczanie plakatów, reklam, ogłosze , nekrologów na urz dzeniach do tego celu
przeznaczonych;
36) umieszczanie na terenach publicznie dost pnych, a wi c w parkach, na targowiskach,
placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
37) selektywne zbieranie odpadów innych ni

komunalne, powstaj cych na terenie

nieruchomo ci w wyniku prowadzenia działalno ci gospodarczej i post powanie z nimi
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami);
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38) stosowanie si

wła cicieli zwierz t domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
39) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii faktu zauwa enia bezdomnego psa lub
zwierz cia podejrzanego o w cieklizn ;
40) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst pienia organizmów kwarantannowych, ro lin,
produktów ro linnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podj tej przez wojewódzkiego
inspektora ochrony ro lin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia
2003 roku o ochronie ro lin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94);
41) utrzymywanie w nale ytym stanie sanitarnym szaletów miejskich;
§ 4. Na terenie gminy, maj c na uwadze zasady utrzymania czysto ci i porz dku, zabrania
si :
1) postoju samochodów ci

arowych o masie całkowitej powy ej 3,5 t, ci gników

siodłowych, ci gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep mo liwy
jest wył cznie w miejscach do tego wyznaczonych;
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
dopuszcza

si

spalanie

odpadów

z

drewna

nie

zawieraj cego

substancji

niebezpiecznych;
3) stosowania

rodków chemicznych szkodliwych dla

rodowiska dla usuni cia

niegu

i lodu;
4) niszczenia, malowania lub uszkadzania obiektów małej architektury, urz dze
wyposa enia

placów

zabaw,

urz dze

do

zbierania

odpadów,

obiektów

przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłosze , urz dze stanowi cych elementy
infrastruktury

komunalnej,

energetycznych,

np.

hydrantów,

telekomunikacyjnych,

wiat

transformatorów,
przystanków,

rozdzielni,

ro linno ci,

linii

deptania

trawników oraz ziele ców;
5) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłosze

itp. w miejscach do tego

nieprzeznaczonych a w szczególno ci: na pniach drzew, latarniach o wietlenia
ulicznego i urz dzeniach drogowych (oznakowaniu, sygnalizacji itp.) bez zgody
zarz dcy/wła ciciela urz dze
6) wyprowadzania psów na tereny okre lone szczegółowo w rozdz. VII;
7) zakopywania odpadów;
8) indywidualnego wywo enia i wysypywania odpadów stałych;
9) wylewania nieczysto ci ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
10) indywidualnego

opró niania

zbiorników

bezodpływowych

przez

wła cicieli

nieruchomo ci;
11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczysto ci
ciekłych i wód opadowych spływaj cych z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
12) odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
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13) Wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodz cych z gospodarstw domowych,
placówek handlowych i punktów gastronomicznych.
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ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemno

urz dze

przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych i gromadzenia nieczysto ci ciekłych na terenie nieruchomo ci oraz na
drogach publicznych
§ 5. Rodzaje i minimalna pojemno

urz dze

przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych i gromadzenia nieczysto ci ciekłych na terenie nieruchomo ci:
1) wła ciciel nieruchomo ci zapewnia utrzymanie czysto ci i porz dku na jej terenie
przez wyposa enie nieruchomo ci w pojemniki, kontenery i worki o pojemno ci
uwzgl dniaj cej cz stotliwo
z

uwzgl dnieniem

i sposób pozbywania si odpadów z nieruchomo ci,

wymienionych

poni ej

zasad.

Pojemniki

na

odpady

niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegaj ce biodegradacji dostarczane s
wła cicielowi nieruchomo ci przez podmiot uprawniony. Worki na odpady
opakowaniowe (ł cznie) wraz z papierem, tektur , tekstyliami i metalami oraz
odpady niebezpieczne s wła cicielom nieruchomo ci oraz najemcom/wła cicielom
lokali dostarczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony. Worki/wiaderka na
odpady kuchenne ulegaj ce biodegradacji s

najemcom/wła cicielom lokali

dostarczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony;
2) wła ciciel nieruchomo ci zapewnia utrzymanie czysto ci i porz dku na jej terenie
przez dostosowanie wielko ci zbiornika bezodpływowego do ilo ci osób stale lub
czasowo przebywaj cych na jej terenie, w taki sposób by opró nianie było
konieczne nie cz
podobnie

ciej ni

przepustowo

raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia;
przydomowej

oczyszczalni

cieków

musi

zosta

dostosowana do ilo ci mieszka ców w sposób zapewniaj cy uzyskanie stopnia ich
oczyszczania

okre lonego

i przepustowo

w

przepisach

tych urz dze nale y przyj

odr bnych;

okre laj c

wielko

nast puj ce wska niki wytwarzania

cieków:
a) mieszka cy - 3,0 m³/osob /miesi c,
b) pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dob ,
c) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesi c,
d) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesi c,
e) sklepy spo ywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesi c,
f)

pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesi c,

g) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesi c,
h) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesi c,
i)

zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesi c,

j)

pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesi c,

k) zakłady produkcyjne:
-

bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesi c,
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-

z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesi c;

3) urz dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemno ci od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemno ci od 80 l do 2000 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowa ze szkła, tworzyw
sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemno ci od
800 l do 1500 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie s zbierane w sposób selektywny, nale y gromadzi w
pojemnikach

lub

kontenerach

o

minimalnej

pojemno ci,

uwzgl dniaj cej

nast puj ce normy:
a) mieszkaniec miasta rocznie zbiera do kubła odpady o obj to ci około 1,0
m³, przy tygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on ok. 38 l pojemno ci
kubła na odpady;
b) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady o obj to ci około 0,5 m³,
przy miesi cznym cyklu wywozu, potrzebuje on 110 l pojemno ci kubła na
odpady;
c) jedno-, dwu-, i trzyosobowa rodzina mieszkaj ca na wsi zobowi zana jest
wyposa y nieruchomo

w jeden kubeł o pojemno ci 110 l;

d) cztero- i pi cioosobowa rodzina mieszkaj ca na wsi zobowi zana jest
wyposa y nieruchomo

w dwa kubły o pojemno ci 110 l ka dy lub jeden

o pojemno ci 220 l;
e) sze cio- siedmio- i o mioosobowa rodzina mieszkaj ca na wsi zobowi zana
jest wyposa y nieruchomo

w trzy kubły o pojemno ci 110 l ka dy lub

jeden o pojemno ci 220 l i jeden o pojemno ci 110 l;
f)

rodzina mieszkaj ca na wsi, licz ca od dziewi ciu do jedenastu osób,
zobowi zana jest wyposa y nieruchomo

w cztery kubły o pojemno ci 110

l ka dy lub dwa kubły o pojemno ci 220 l ka dy;
g) jedno- dwu- lub trzyosobowa rodzina mieszkaj ca w mie cie zobowi zana
jest wyposa y nieruchomo

w jeden kubeł o pojemno ci 110 l;

h) cztero- lub pi cioosobowa rodzina mieszkaj ca w mie cie zobowi zana jest
wyposa y nieruchomo

w dwa kubły o pojemno ci 110 l ka dy lub jeden

kubeł o pojemno ci 210 l;
i)

sze cio- lub siedmioosobowa rodzina mieszkaj ca w mie cie zobowi zana
jest wyposa y nieruchomo

w trzy kubły o pojemno ci 110 l ka dy lub

jeden kubeł o pojemno ci 210 l i jeden 110 l;
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j)

rodziny liczniejsze maj

obowi zek wyposa y

nieruchomo ci w kubły

o pojemno ci zapewniaj cej pokrycie zapotrzebowania według norm
zapisanych w punktach a i b;
k) zarz dcy nieruchomo ci wielolokalowych zobowi zani s
pojemno

dostosowa

pojemników do liczby mieszka ców i cyklu wywozu, bior c pod

uwag normatywy zapisane w punktach a i b;
l)

prowadz cy działalno

gospodarcz , kieruj cy instytucjami o wiaty,

zdrowia, zarz dzaj cy ogródkami działkowymi, zobowi zani s dostosowa
pojemno

pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzgl dniaj c

nast puj ce normatywy dostosowane do miesi cznego cyklu odbioru na
terenach wsi i tygodniowego cyklu na obszarach miast:
-

dla szkół wszelkiego typu - 2 l na ka dego ucznia, studenta i pracownika,

-

dla łobków i przedszkoli - 2 l na ka de dziecko i pracownika,

-

dla lokali handlowych - 50 l na ka de 10 m2 pow. całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemno ci 110 l na lokal,

-

dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na ka dego zatrudnionego,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemno ci 110 l na ka dy punkt ,

-

dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy
to tak e miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewn trz lokalu;

-

dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o
pojemno ci 110 l;

-

dla zakładów rzemie lniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszcze

biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemno ci 110 l na

ka dych 10 pracowników;
-

dla domów opieki, szpitala, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na
jedno łó ko;

-

dla ogródków działkowych 10 l na ka d

działk

w okresie sezonu tj. od

1 marca do 31 pa dziernika ka dego roku;
-

w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia
czysto ci wymagane jest równie ustawienie na zewn trz, poza lokalem, co
najmniej jednego pojemnika 110 l na odpady;

m) do zbierania wyj tkowo zwi kszonych ilo ci odpadów komunalnych, oprócz
typowych pojemników, mog

w uzasadnionych przypadkach by u ywane

odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udost pnione przez podmiot
uprawniony, z którym wła ciciel nieruchomo ci zawarł umow

na odbiór

odpadów komunalnych;
5) Odpady

komunalne,

zbierane

w

sposób

selektywny,

nale y

gromadzi

w nast puj cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj ce biodegradacji:
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-

na wsi – po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w
umowie, wła ciciel nieruchomo ci mo e składa

je w przydomowym

kompostowniku; w sytuacji gdy wła ciciel nie zadeklarował składania tych
odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi zany jest wyposa y
nieruchomo

w odr bny, przeznaczony do tego celu, kubeł koloru

br zowego i tam składa odpady;
-

w mie cie – w zabudowie jednorodzinnej wła ciciel nieruchomo ci
zobowi zany jest wyposa y

j

w odr bny, przeznaczony do tego celu,

kubeł/worek koloru br zowego i tam składa
mo liwo
na

odpady; dopuszcza si

składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku je eli

terenie

posesji

znajduje

przekompostowaniu mog

si

zosta

ogródek,

na

którym

odpady

wykorzystane (dot. równie

po

ogrodów

działkowych);
-

w zabudowie wielorodzinnej najemca/wła ciciel lokalu, który podpisał
z

podmiotem

uprawnionym

indywidualn

umow

przekazuje

je

w kuble/worku koloru br zowego do lokalnego/mobilnego punktu odbioru
selektywnego lub, je li takiej umowy nie podpisał, jak w zabudowie
jednorodzinnej, składa do odr bnego pojemnika koloru br zowego,
w który zarz dca nieruchomo ci j wyposa ył;
b) odpady opakowaniowe (ł cznie) wraz z papierem, tektur , tekstyliami
i metalami oraz odpady niebezpieczne:
-

na wsi składane s

do worków, odr bnych na opakowania

(koloru

czarnego) i odr bnych na odpady niebezpieczne (koloru czerwonego),
dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie
z harmonogramem;
odpady niebezpieczne musz

by

zbierane do worków w oryginalnych

opakowaniach transportowych zabezpieczaj cych rodowisko i ludzi przed
ich oddziaływaniem;
-

w mie cie - w zabudowie jednorodzinnej składane s

do worków,

odr bnych na opakowania i odr bnych na odpady niebezpieczne,
dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu zgodnie
z harmonogramem; w zabudowie wielorodzinnej składane s

do worków,

odr bnych na opakowania i odr bnych na odpady niebezpieczne,
dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na bie

co do

lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego,
-

mieszka cy posiadaj cy przeterminowane leki, mog

tak e zwróci

je

bezpłatnie do aptek, a zu yte baterie do sklepów, które dysponuj
odpowiednimi pojemnikami;

18

c) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj specjalnych urz dze do zbierania,
nale y wystawia je na chodnik przed wej ciem do nieruchomo ci lub na
miejsce wyznaczone do tego celu przez zarz dc nieruchomo ci, z którego
odbierane s odpłatnie przez podmiot uprawniony; mog tak e by oddane
w wyznaczonych harmonogramem terminach do punktu zbierania odpadów
wielkogabarytowych;
d) odpady budowlane i zielone s składane do kontenera dostarczonego przez
podmiot uprawniony i w nim odpłatnie odbierane.
§ 6. Rodzaje i minimalna pojemno

urz dze

przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1) gmina i prowadz cy handlow działalno

gospodarcz , s zobowi zani ustawi

w miejscach publicznych, pojemniki przeznaczone na selektywn zbiórk , które
niezale nie

od

indywidualnego,

selektywnego

zbierania

odpadów

opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupełniaj

gminny

system selektywnej zbiórki odpadów;
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach
publicznych, maj pojemno

od 0,8 do 1,5 m³ i kolory przypisane do rodzaju

odpadów, na jakie s przeznaczone, a wi c:
-

zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;

-

biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;

-

niebieski:

przeznaczony

na

papier

i

tektur

opakowaniowe

i nieopakowaniowe;
-

ółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;
czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej
oraz metale;

-

czarny: przeznaczony na opakowania wielomateriałowe;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci gi handlowo–usługowe,
przystanki

komunikacji,

parki

s

przez

wła cicieli

nieruchomo ci

lub

przedsi biorców u ytkuj cych tereny komunikacji publicznej obowi zkowo
wyposa one w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z nast puj cymi
zasadami:
-

odległo

pomi dzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych

i w parkach na terenie miasta nie mo e przekracza 200 m;
-

na przystankach komunikacji kosze nale y lokalizowa

pod wiat ,

a je li jej nie ma - to w s siedztwie oznaczenia przystanku;
-

na peronach odległo

pomi dzy koszami nie mo e przekracza

50 m;
-

wielko

koszy ulicznych została okre lona w § 5 pkt. 3;
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3) organizatorzy imprezy masowej s
którym ona si

zobowi zani do wyposa enia miejsca, na

odbywa, w pojemniki (kontenery) oraz w szalety przeno ne

w liczbie odpowiedniej do ilo ci osób uczestnicz cych w imprezie.
§

7.

Zasady

rozmieszczania

urz dze

przeznaczonych

do

zbierania

odpadów

i gromadzenia nieczysto ci płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale y
uwzgl dnia przepisy § 22 i § 23 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2) na

terenie

nieruchomo ci

pojemniki

na

odpady

oraz

worki

z wyselekcjonowanymi odpadami nale y ustawia w miejscu wyodr bnionym,
dost pnym

dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczno ci

otwierania wej cia na teren nieruchomo ci lub, gdy takiej mo liwo ci nie ma,
nale y wystawia je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulic przed wej ciem na teren nieruchomo ci.
Dopuszcza si
podmiotu

tak e wej cie/wjazd na teren nieruchomo ci osób/pojazdów

uprawnionego

w

celu

odbioru

odpadów

zgromadzonych

w

pojemnikach ustawionych na terenie posesji – za te czynno ci podmiot
uprawniony mo e

da od wła ciciela nieruchomo ci dodatkowej opłaty;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczysto ci ciekłych lub oczyszczalnia
przydomowa musz by zlokalizowane w sposób umo liwiaj cy dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró nienia;
4) pojemniki na odpady powinny by

ustawione, na terenie nieruchomo ci,

w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miar
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem si

potrzeb

na niej wody

i błota;
5) wła ciciel nieruchomo ci ma obowi zek utrzymywania pojemników na odpady w
stanie

czysto ci,

dobrym

stanie

technicznym

oraz

ich

okresowego

dezynfekowania; usługi w tej mierze mo e wykonywa podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane

odpady

budowlane

i

zielone

musz

by

zło one

w udost pnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu
umo liwiaj cym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie
utrudniaj cym korzystania z nieruchomo ci lub wyznaczonym do tego celu przez
zarz dc w zabudowie wielorodzinnej;
7) zasady rozmieszczania koszy ulicznych okre la § 6 pkt 2 niniejszego
Regulaminu.
§ 8. Ograniczenia wynikaj ce z konieczno ci zachowania zasad bezpiecze stwa
i wła ciwej eksploatacji urz dze

do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników

bezodpływowych:
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1) zabrania si gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne niegu, lodu,
gruzu,

gor cego

popiołu,

szlamów,

substancji

toksycznych,

r cych,

wybuchowych, przeterminowanych leków, zu ytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
z działalno ci gospodarczej;
2) zabrania si

spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek

odpadów;
3) do pojemników na papier, tektur opakowaniow i nieopakowaniow zabrania
si wrzuca :
-

opakowania z zawarto ci , np. ywno ci , wapnem, cementem,

-

kalk techniczn ;

4) do pojemników na opakowania szklane zabrania si wrzuca :
-

ceramik (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

-

lustra,

-

szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostało ciami zawarto ci,

-

szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),

-

szyby samochodowe;

5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania si wrzuca :
-

tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

-

opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach
i lakierach,

zabrania si

opakowania po rodkach chwasto- i owadobójczych;

odprowadzania płynnych odchodów zwierz cych oraz odsi ków z obornika

do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone s

cieki bytowe.
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ROZDZIAŁ IV

Cz stotliwo

i sposób pozbywania si

odpadów komunalnych i nieczysto ci ciekłych

z terenu nieruchomo ci oraz terenów przeznaczonych do u ytku publicznego
§ 9. Obowi zki w zakresie podpisania umów:
1) wła ciciele nieruchomo ci s

zobowi zani do

zawarcia umów z podmiotem

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) wła ciciele/najemcy lokali mog , w celu uzyskania indywidualnej zni ki w opłatach,
podpisa
mog

umow

by

z podmiotem uprawnionym. W razie podpisania takiej umowy nie

oni uwzgl dniani w umowach podpisanych z tym samym lub innym

podmiotem uprawnionym przez reprezentuj cego wła ciciela, zarz dc nieruchomo ci;
3) wła ciciele nieruchomo ci s

zobowi zani, w celu umo liwienia przygotowania tre ci

umowy, do podania upowa nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
zgodnej ze stanem ewidencji ludno ci liczby osób zamieszkuj cych na terenie
nieruchomo ci lub, gdy stan faktyczny ró ni si

od niej, o wiadczenia na pi mie

o odst pstwach i ich przyczynie;
4) wła ciciele

nieruchomo ci

prowadz cy

działalno

gospodarcz

lub

instytucj

zobowi zani s do podania upowa nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
informacji umo liwiaj cych, zgodne z zasadami podanymi w § 5 ust 4 niniejszego
Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie tre ci umowy;
5) wła ciciele nieruchomo ci, które nie s

podł czone do sieci kanalizacyjnej, s

zobowi zani do podpisania w terminie dwóch miesi cy od dnia wej cia w

ycie

niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym, umowy na opró nianie zbiornika
bezodpływowego lub opró nianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
6) opró nianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika
poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2 normy, które
wynikaj

z tre ci Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie okre lenia norm zu ycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
7) rolnicy, zu ywaj cy wod

na potrzeby gospodarstwa rolnego i w zwi zku z tym

nieodprowadzaj cy jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalowa odr bne
liczniki do pomiaru zu ycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie b d
rozliczani w oparciu o wy ej wymienione normy;
8) dokumentem

upowa niaj cym

do

podpisania

umowy

z

wła cicielem

nowowybudowanych nieruchomo ci przez podmiot upowa niony jest pozwolenie na
u ytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zako czeniu budowy spełniaj ce wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze
zmianami);
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§ 10. Konsekwencje nierealizowania obowi zków:
1) wykonywanie przez wła cicieli nieruchomo ci obowi zków w zakresie wyposa enia
nieruchomo ci w urz dzenia słu

ce do zbierania odpadów komunalnych oraz

utrzymywania ich we wła ciwym stanie, przył czenia do sieci kanalizacyjnej lub
wyposa enia nieruchomo ci w zbiornik bezodpływowy lub wyposa enia nieruchomo ci
w przydomow

oczyszczalni

cieków, uprz tanie błota,

niegu, lodu i innych

zanieczyszcze z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upowa nione słu by;
w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowi zków burmistrz, wydaje decyzj
nakazuj c ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968). Ponadto wła ciciel podlega odpowiedzialno ci zgodnie z przepisami
Kodeksu Wykrocze .
2) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew poprzez upowa nionych pracowników lub/oraz
funkcjonariuszy Stra y Miejskiej w Pleszewie dokonuje kontroli wykonywania
obowi zku zawarcia przez wła cicieli nieruchomo ci umów na usługi odbioru odpadów
i opró niania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowi zku
uiszczania z tego tytułu opłat;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi zków opisanych w pkt. 2, burmistrz
wydaje z urz du decyzj , w której ustala obowi zek uiszczania opłat, ich wysoko ,
terminy uiszczania oraz sposób udost pniania urz dze

w celu ich opró nienia;

w takich przypadkach gmina organizuje wła cicielom nieruchomo ci odbieranie
odpadów komunalnych oraz opró nianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej
nadaje si rygor natychmiastowej wykonalno ci; decyzja obowi zuje przez rok i ulega
przedłu eniu na rok nast pny, je eli wła ciciel nieruchomo ci na co najmniej trzy
miesi ce przed upływem daty jej obowi zywania nie przedstawi umowy, w której termin
rozpocz cia wykonywania usługi nie jest pó niejszy ni data utraty mocy obowi zuj cej
decyzji; do opłat wymierzonych wy ej wymienion decyzj stosuje si przepisy działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
ze zmianami); ponadto wła ciciel podlega odpowiedzialno ci zgodnie z przepisami
Kodeksu Wykrocze .
4) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opró nianie zbiorników bezodpływowych,
wła ciciel nieruchomo ci jest obowi zany przechowywa przez okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelno ci zbiornika bezodpływowego, wła ciciel
nieruchomo ci jest zobowi zany do usuni cia ich w terminie dwóch tygodni od
momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;
6) w sytuacji gdy wła ciciel nieruchomo ci nie wykona uszczelnienia w terminie dwóch
tygodni, wykona to za niego gmina i obci
§ 11. Cz stotliwo

y kosztami.

pozbywania si odpadów i opró niania zbiorników bezodpływowych:
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1) ustala si

cz stotliwo

usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomo ci,

zgodnie z § 3 pkt. 6 niniejszego Regulaminu;
2) ustala si

minimaln

cz stotliwo

usuwania odpadów komunalnych z terenów

przeznaczonych do u ytku publicznego:
a) w mie cie w centrum wyznaczonym ulicami: Kolejowa, Słowackiego, Bogusza,

w.

Ducha, Sopałowicza, Tyniec, Panie ska, Kili skiego, Garncarska, Sienkiewicza dwa razy w tygodniu;
b) w mie cie poza centrum – raz w tygodniu;
c) na obszarach wiejskich – raz w miesi cu;
d) niezale nie od cz stotliwo ci opró niania koszy ulicznych okre lonej wy ej,
zarz dzaj cy obszarem maj

obowi zek nie dopu ci

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemi

do przepełnienia koszy

a w przypadku ich zapełnienia do

natychmiastowego uprz tni cia.
e) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa si co dwa miesi ce;
f)

wła ciciele

nieruchomo ci

wyposa onych

zobowi zani opró nia je z cz stotliwo ci

w

zbiorniki

zapewniaj c

bezodpływowe

s

niedopuszczenie do ich

przepełnienia b d wylewania na powierzchni terenu; przyjmuje si , e pojemno
zbiorników powinna wystarczy na opró nianie ich nie cz
g) organizatorzy imprez masowych zobowi zani s

ciej ni raz w tygodniu;

usuwa

odpady i opró nia

przeno ne toalety oraz usuwa je niezwłocznie po zako czeniu imprezy.
§ 12. Sposób pozbywania si
okre lony

zostanie

odpadów i opró niania zbiorników bezodpływowych

szczegółowo

w

umowach

zawartych

pomi dzy

wła cicielami

nieruchomo ci i firm uprawnion .
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ROZDZIAŁ V

Maksymalny

poziom

odpadów

komunalnych

ulegaj cych

biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilo ci odpadów
wyselekcjonowanych, do których osi gni cia zobowi zane s podmioty uprawnione
§ 13. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wi cej ni

75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegaj cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wi cej ni 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wi cej ni

35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995.
Obowi zek ten zrealizuj

przedsi biorcy, którzy uzyskaj

zezwolenie na odbiór odpadów od

mieszka ców nieruchomo ci.
§ 14. Zgodnie z zapisami KPGO i tre ci niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s
zobowi zane w kolejnych latach wyselekcjonowa

spo ród odpadów komunalnych

przekazywanych przez jedn osob i podda odzyskowi oraz recyklingowi ilo ci odpadów
podane w § 2 ust. 12.
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ROZDZIAŁ VI

Inne wymagania wynikaj ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 15. Odpady komunalne z terenu miasta i gminy Pleszew odbierane s
nieruchomo ci przez podmioty uprawnione i podlegaj

od wła cicieli

unieszkodliwianiu poprzez

składowanie na składowisku odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja gm. Pleszew,
którego zarz dc

jest Przedsi biorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie, lub s

przekazywane podmiotom uprawnionym do odzysku lub recyklingu odpadów;
§ 16. 1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez wła cicieli
nieruchomo ci lub najemców/wła cicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony,
z którym maj oni podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.
2.

Górne stawki opłat s skalkulowane dla sytuacji, w której wła ciciele nieruchomo ci

nie dokonuj

selekcji odpadów, za

obowi zek uzyskania obowi zuj cych poziomów

odzysku ma wył cznie podmiot uprawniony, który ma obowi zek selekcjonowa odpady
zmieszane. Gmina, podejmuj c uchwał

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych

przez wła cicieli nieruchomo ci, dokonuje wst pnego ich oszacowania na podstawie
wska ników zawartych w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów i usług w okresie
od jego przyj cia lub na podstawie własnych kalkulacji stawek opłat rozumianych jak w § 2
pkt 9 i 10.
3.

Stawki

opłat

s

zró nicowane

w

zale no ci

od

miejsca

zamieszkania

z uwzgl dnieniem podziału na obszary wsi i miasta.
4.

Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z wła cicielami nieruchomo ci przez

podmiot uprawniony nie mog by wy sze ni górne stawki opłat.
5.

Stawki opłat zawarte w umowach ulegaj obni ce, której wysoko

jest uzale niona

od uzyskanych przez wła ciciela nieruchomo ci w roku poprzednim wyników w zakresie
zbiórki selektywnej okre lonej przez redni poziom selekcji, który obliczany jest w oparciu
o

redni

arytmetyczn

uzyskanych w skali roku wska ników poziomów selekcji

poszczególnych strumieni odpadów. Wła ciciel nieruchomo ci lub najemca/wła ciciel
lokalu uzyskuj

zni k

w wysoko ci opłat w zamian za uzyskanie cz

ci lub cało ci

przewidzianego na dany rok redniego poziomu selekcji. Zni ka ta jest uwzgl dniana w
rachunkach wystawianych wła cicielowi nieruchomo ci lub najemcy/wła cicielowi lokalu w
roku nast pnym.
6.

Gmina zapewnia obj cie wszystkich mieszka ców zorganizowanym systemem

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
7.

Gmina, poprzez podmioty prowadz ce działalno

w zakresie odbierania odpadów

komunalnych, które s obowi zane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
ilo ci odpadów ulegaj cych biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki
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funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby
było mo liwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji.
8.

Gmina podaje do publicznej wiadomo ci wymagania, jakie musz

spełnia

przedsi biorcy ubiegaj cy si o uzyskanie zezwole na odbiór odpadów komunalnych od
wła cicieli nieruchomo ci; w wymaganiach tych szczegółowo okre la, w oparciu o niniejszy
Regulamin, zasady selekcji odpadów przez wła cicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego
post powania z nimi przez przedsi biorców.
9.

Gmina, wydaj c zezwolenie na odbiór odpadów od wła cicieli nieruchomo ci,

poprzez

okre lenie

szczegółowych

zasad

odbioru

i

post powania,

zobowi zuje

przedsi biorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym
powstaj cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu ytego
sprz tu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów
niebezpiecznych z tym,

e odpadów budowlanych z remontów i odpadów zielonych

3

o obj to ci powy ej 1 m oraz odpadów wielkogabarytowych – odpłatnie.
10.

Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osi gni cie

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez
selektywne zbieranie ich przez wła cicieli nieruchomo ci i selektywny ich odbiór przez
przedsi biorców, a w dalszej kolejno ci przez wła ciwe post powanie z nimi.

27

ROZDZIAŁ VII
Obowi zki osób utrzymuj cych zwierz ta domowe, maj cych na celu ochron
zagro eniem

lub

uci

liwo ci

dla

ludzi

oraz

przed

zanieczyszczeniem

przed
terenów

przeznaczonych do wspólnego u ytku
§ 17. Osoby utrzymuj ce zwierz ta domowe s

zobowi zane do zachowania bezpiecze stwa

i rodków ostro no ci, zapewniaj cych ochron przed zagro eniem lub uci

liwo ci dla ludzi oraz

przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u ytku publicznego, ponosz
odpowiedzialno

te

pełn

za zachowanie tych zwierz t.

§ 18. Do obowi zków wła cicieli utrzymuj cych zwierz ta domowe nale y:
1) w odniesieniu do psów:
-

zarejestrowanie w Urz dzie Miasta i Gminy w Pleszewie w Wydziale
Finansowym w terminie 14 dni od wej cia w posiadanie psa; wpis
w rejestrze obejmuje nast puj ce dane:
imi i nazwisko wła ciciela,
adres wła ciciela,
numer identyfikacyjny nadany psu,
imi psa,

-

oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym. Znaczek wydawany jest
nieodpłatnie w Wydziale Finansowym przy rejestracji,

-

wyposa enie psa w obro

, a w przypadku ras uznawanych za

agresywne - w kaganiec,
-

prowadzenie psa na uwi zi, a psa rasy uznawanej za agresywn lub w
inny sposób zagra aj cego otoczeniu - w nało onym kaga cu,

-

posiadanie przy sobie przez osob

wyprowadzaj c

torby,

rozkładowi

nie

ulegaj cej

szybkiemu

natychmiastowego usuni cia zanieczyszcze

psa szczelnej

przeznaczonej

do

pozostawionych przez

psa,
-

opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysoko

ustala

corocznie rada gminy,
-

systematyczne szczepienie przeciwko w ciekli nie zgodnie z art. 56
ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz t oraz
zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz.
625), która nakłada obowi zek szczepienia psów w wieku powy ej
trzech miesi cy i okazywanie na
weterynaryjnych,

policyjnych,

stra y

danie władz sanitarnych,
miejskiej

za wiadczenia

o przeprowadzonym szczepieniu,
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-

uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywn

zgodnie z tre ci

Rozporz dzenia Ministra Spraw

Wewn trznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz t domowych:
-

stały i skuteczny dozór,

-

niewprowadzanie zwierz t do obiektów u yteczno ci publicznej,

z wył czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz t, takich jak lecznice,
wystawy

itp.,

postanowienie

to

nie

dotyczy

osób

niewidomych,

korzystaj cych z pomocy psów–przewodników,
-

niewprowadzanie zwierz t domowych na tereny placów gier i zabaw,

piaskownic dla dzieci, k pielisk, obiektów o wiatowych oraz na inne tereny
i obiekty oznakowane zakazem;
-

zwolnienie zwierz t domowych z uwi zi w miejscach publicznych

dopuszczalne jest wył cznie na terenach do tego przeznaczonych i
specjalnie oznakowanych oraz na innych terenach niezabudowanych, w
sytuacji, gdy wła ciciel ma mo liwo

sprawowania kontroli nad ich

zachowaniem - nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne;
-

zwolnienie przez wła ciciela nieruchomo ci psów ze smyczy na

terenie zabudowanej nieruchomo ci mo e mie miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomo

jest ogrodzona w sposób uniemo liwiaj cy jej opuszczenie

przez psa i wykluczaj cy dost p osób trzecich, odpowiednio oznakowanej
tabliczk ze stosownym ostrze eniem;
-

natychmiastowe

usuwanie,

przez

wła cicieli,

zanieczyszcze

pozostawionych przez zwierz ta domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do u ytku publicznego, a w szczególno ci na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
nieczysto ci te, umieszczone w szczelnych, nie ulegaj cych szybkiemu
rozkładowi torbach, mog by deponowane w komunalnych urz dzeniach
do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystaj cych z psów przewodników,
-

niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierz ta

domowe;
3) postanowienia ust. 2 dotycz tak e zwierz t nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierz t domowych.
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ROZDZIAŁ VIII
Wymagania odno nie utrzymywania zwierz t gospodarskich na terenach wył czonych
z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Utrzymywanie zwierz t gospodarskich jest zabronione na terenach wył czonych
z produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2

Zakaz utrzymywania zwierz t gospodarskich dotyczy tak e zwartych terenów, zaj tych
przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje u yteczno ci publicznej,
centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

3. Na pozostałych terenach wył czonych z produkcji rolnej, dopuszcza si

utrzymywanie

zwierz t gospodarskich pod nast puj cymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz t
spełniaj cych wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.),
b) wszelka uci

liwo

hodowli dla rodowiska w tym emisje b d ce jej skutkiem

zostan ograniczone do obszaru nieruchomo ci, na której jest prowadzona.
4.

Odst pstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne s

tylko w

wypadku, gdy utrzymywanie zwierz t gospodarskich jest podstawowym ródłem utrzymania
rodziny, a na chów wyra

zgod

s siedzi b d cy stronami post powania w rozumieniu

kodeksu post powania administracyjnego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
5. Prowadz cy chów zwierz t gospodarskich na terenach wył czonych z produkcji rolnej,
zobowi zani s przestrzega zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1)

przestrzega przepisów sanitarno–epidemiologicznych,

2)

gromadzi

i usuwa

inne nieczysto ci ciekłe, które nie s

obornikiem

i gnojówk , w sposób przewidziany dla cieków;
3)

składowa

obornik w odległo ci co najmniej 10 m od linii rozgraniczaj cej

drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawa si na
teren s siednich nieruchomo ci;
4)

przeprowadza deratyzacj pomieszcze , w których prowadzona jest hodowla

zwierz t, dwa razy do roku wiosn i jesieni , realizowan przez podmiot uprawniony;
5)

pszczoły trzyma w ulach, ustawionych w odległo ci, co najmniej 10 m od

granicy nieruchomo ci w taki sposób, aby wylatuj ce i przylatuj ce pszczoły nie
stanowiły uci

liwo ci dla wła cicieli nieruchomo ci s siednich.
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ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegaj ce obowi zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 20. Wła ciciele budynków wielorodzinnych zobowi zani s do przeprowadzania, co najmniej raz
w roku, deratyzacji na terenie nieruchomo ci. Obowi zek ten, w odniesieniu do wła cicieli
budynków jednorodzinnych, mo e by realizowany tylko w miar potrzeby.
§ 21. Trutk

nale y wyło y

w sposób i w ilo ciach okre lonych instrukcj

umieszczon

na

opakowaniu, na terenie nieruchomo ci nale y umie ci informacje o wyło eniu trutki.
§ 22. W przypadku wyst pienia populacji gryzoni, stwarzaj cej zagro enie sanitarne, Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew w uzgodnieniu z Pa stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
okre li obszary podlegaj ce obowi zkowej deratyzacji oraz okre li, poprzez zarz dzenie, termin jej
przeprowadzenia.
§ 23. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci

aj wła cicieli nieruchomo ci.
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ROZDZIAŁ X
Postanowienia ko cowe
§ 24.
1. Kto nie wykonuje obowi zków okre lonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze
grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971 roku Kodeks wykrocze (Dz. U. 12
poz. 114 ze zmianami).
2. Post powanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy si

według przepisów

kodeksu post powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 roku Nr 106 poz.
1148 ze zmianami).
§ 25. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 26. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Miasta i Gminy Pleszew Nr IV/20/98 z dnia 17 grudnia
1998 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czysto ci i porz dku na
terenie miasta i gminy Pleszew.
§ 27. Uchwała wchodzi w

ycie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym

Województwa Wielkopolskiego.
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