UCHWAŁA NR XXI/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Pleszewie uchwala:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XV/174/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew (Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 roku poz. 4498 ze zmianami).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XXI/196/2020
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów:
1) odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone,
2) odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne,
3) papier i tektura,
4) szkło bezbarwne,
5) szkło kolorowe,
6) tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
7) metale, w tym opakowania z metali,
8) opakowania wielomateriałowe,
9) popiół i żużel z palenisk,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,
15) styropian,
16) zużyte opony o średnicy do 1 m,
17) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
18) odzież i tekstylia,
19) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
20) odpady niebezpieczne takie jak: farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, rozpuszczalniki,
oleje i tłuszcze, detergenty, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierając rtęć (w tym termometry),
urządzenia zawierające freony.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 6 - 8 mogą być zbierane i odbierane łącznie.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 1 – 9 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 za wyjątkiem pkt. 2mogą być przekazywane przez
mieszkańców do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zwanego
dalej
SPSZOK.
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5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 10 z wyjątkiem chemikaliów i pkt 11 mogą być
przekazywane przez mieszkańców do wskazanych miejsc na terenie Gminy, które będą określone i podane do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.
6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 9 należy zbierać w pojemnikach/workach, w które
wyposażona będzie nieruchomość. Odpady te będą odbierane przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania
odpadów komunalnych lub mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do SPSZOK.
7. Odpady komunalne, o których mowa w ust, 1 pkt 12 powstające w gospodarstwach domowych mogą być
przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do SPSZOK. Zaleca się oddawanie tych odpadów do sklepu
w którym dokonujemy zakupu nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
mogą korzystać z przydomowego kompostownika.
1) W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz właściwego selektywnego
gromadzenia w nim odpadów ulegających biodegradacji - zielonych i kuchennych, właściciel jest
zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika/worka do ich zbierania.
2) Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
którzy złożyli deklarację o posiadaniu przydomowego kompostownika, nie są objęci selektywną zbiórką
odpadów ulegających biodegradacji - zielonych i kuchennych z miejsc ich wytwarzania oraz w SPSZOK
3) Posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
powinien zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu
rozpoczęcia jego użytkowania, poprzez złożenie nowej deklaracji.
4) W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, obowiązkiem właściciela
nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej jest poinformowanie Urzędu Miasta i Gminy
w Pleszewie, nie później niż w ciągu 14 dni o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowania
odpadów ulegających biodegradacji - zielonych i kuchennych poprzez złożenie nowej deklaracji.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, m.in. chodnika, poprzez:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych.
2. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której
występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób
niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem
środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni
roślin.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi,
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymywania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności 120 litrów (l) wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu z dwoma kółkami,
2) pojemniki o pojemności 240 l wykonane z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami,
3) pojemniki o pojemności 1100 l wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu z 4 kółkami,
4) pojemniki/kontenery o pojemności 7000 l wykonane z metalu kryte lub odkryte,
5) pojemniki/kontenery o pojemności 10000 l wykonane z metalu kryte lub odkryte,
6) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l.
2. Dla
potrzeb
selektywnej
zbiórki
w zabudowie jednorodzinnej stosuje się:

odpadów

z terenu

nieruchomości

zamieszkałych

1) worek żółty o pojemności 120 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE, umożliwiający
identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw
sztucznych, metali, w tym opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych, oznaczony napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”,
2) worek niebieski o pojemności 120 l, wykonany z folii LDPE lub HDPE, umożliwiający identyfikację
zawartych w nich odpadów – do zbierania papieru, w tym tektury, opakowań z papieru i opakowań
z tektury, oznaczony napisem „Papier”,
3) worek biały o pojemności 80 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE, umożliwiający
identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania szkła bezbarwnego, w tym opakowań ze szkła
bezbarwnego, oznaczony napisem „Szkło bezbarwne”,
4) worek zielony, o pojemności 80 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE, umożliwiający
identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania szkła kolorowego, w tym opakowań ze szkła
kolorowego, oznaczony napisem „Szkło kolorowe”, worek brązowy, o pojemności 120 l, wykonany z folii
polietylenowych LDPE lub HDPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania
odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych, oznaczony napisem „BIO zielone”,
5) pojemnik brązowy o pojemności 80 l, wykonany z tworzywa sztucznego wentylowany z dwoma kółkami,
do zbierania odpadów ulegających biodegradacji – kuchennych oznaczony napisem „BIO kuchenne”,
6) pojemnik o pojemności 120 l, wykonany z tworzywa sztucznego lub z metalu z dwoma kółkami – do
zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych, oznaczony napisem „Popiół”.
3. Dla
potrzeb
selektywnej
zbiórki
w budynkach wielolokalowych stosuje się:

odpadów

z terenu

nieruchomości

zamieszkałych

1) pojemniki typu dzwon lub siatkowy o pojemności 1500 – 2500 l do zbierania:
a) papieru, w tym tektury, opakowań
oznaczone napisem „Papier”,

z papieru

i opakowań

z tektury

koloru

niebieskiego,

b) szkła, w tym opakowań ze szkła koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”,
c) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, metali, w tym
z metali i opakowań wielomateriałowych koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i
sztuczne”,

opakowań
tworzywa

2) worek brązowy, o pojemności 120 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE, umożliwiający
identyfikację zawartych w nich odpadów, oznaczony napisem „BIO zielone” lub pojemnik koloru
brązowego o pojemności od 660 l do 1100 l wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami, oznaczony
napisem „BIO zielone” – do zbierania odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych,
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3) pojemnik brązowy o pojemności 80 l, wykonany z tworzywa sztucznego wentylowany z dwoma kółkami
lub 660 l wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami,
do zbierania odpadów ulegających biodegradacji – kuchennych oznaczony napisem „BIO kuchenne”,
4) pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l na 2 kółkach lub blachy ocynkowanej
o pojemności 1100 l na 4 kółkach - do zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych, oznaczony napisem
„Popiół”.
4. Pojemniki o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w ust. 3 pkt. 1, 3, 4 powinny posiadać
konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym
pojazdów odbierających odpady.
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne dopuszcza się stosowanie worków lub pojemników wskazanych w ust. 2 i 3.
6. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.
7. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich
ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.
8. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy uprawnionego
do odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów
komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości lub do krawędzi pasa drogowego.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z przedsiębiorcą
uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.
9. Pojemniki do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemniki i worki
do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1-9 zapewnia gmina w ramach obowiązującej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy
uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o minimalnej pojemności
określonej w § 7 ust. 1.
10. Za odpowiedni stan techniczny, sanitarny i porządkowy pojemników i worków opisanych w niniejszym
paragrafie odpowiada właściciel nieruchomości. Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane przynajmniej
1 raz w kwartale w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca
wykonywania tej czynności. Pojemniki na odpady biodegradowalne zielone oraz kuchenne należny
dezynfekować przy użyciu środków bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
11. Kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych
i przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w odległości:
1) w terenie niezabudowanym - min. 10 l, usytuowane w odległości nie większej niż 10 km od kolejnego
urządzenia,
2) w terenie zabudowanym - od 10 l do 50 l usytuowane w odległości nie większej niż 200 m od kolejnego
urządzenia.
12. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają zobowiązani do wyposażenia
nieruchomości w kosze uliczne.
§ 6. Właściciel udostępniający nieruchomość na zorganizowanie imprezy o charakterze masowym
zobowiązany jest do:
1. wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady,
2. zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
3. uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
§ 7. 1. Minimalne miesięczne normatywy objętościowe niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych wynoszą:
1) dla budynków mieszkalnych - 20 l na mieszkańca lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość,
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2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na
każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość,
3) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika lecz nie mniej niż 1 pojemnik
120 l na każdą nieruchomość,
4) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość,
5) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l na lokal,
6) dla punktów handlowych poza lokalem i targowiskami - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
7) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na
lokal/ogródek,
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na punkt,
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na zakład,
10) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l na każdą nieruchomość,
11) dla ogródków działkowych - 7 l na każdą działkę jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l
na każdą nieruchomość,
12) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych - przyjmuje się
normatyw taki jak w pkt. 1,
13) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności
odpowiadającej koszowi ulicznemu,
14) dla cmentarzy - nie mniej niż 2 l na jeden grób,
15) dla terenów targowych - 5 l na 1 m2 powierzchni handlowej,
16) dla lokali handlowych i gastronomicznych znajdujących się na targowisku - wg normatywów ustalonych
w ust. 1 pkt. 5 lub pkt. 7,
17) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na nieruchomość.
2. Minimalne miesięczne normatywy objętościowe dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
wynoszą:
1) 1 worek 120 l – do zbierania tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, metali, w tym
opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych,
2) 1 worek 120 l do zbierania papieru, w tym tektury, opakowań z papieru i opakowań z tektury,
3) 1 worek 80 l do zbierania szkła ,
4) 1 worek 120 l do zbierania odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych – jeżeli są
wytwarzane,
5) 1 pojemnik 80 l do zbierania odpadów ulęgających biodegradacji – odpadów kuchennych,
6) 1 pojemnik 120 l – do zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych – dotyczy nieruchomości opalanych
paliwem stałym.
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3. Uwzględniając powyższe normatywy, dla dwutygodniowego cyklu odbioru: należy dostosować
pojemność pojemników/worków do swych indywidualnych potrzeb.
4. Uwzględniając powyższe normatywy dla jednomiesięcznego cyklu odbioru odpadów komunalnych dla
nieruchomości niezamieszkałych należy dostosować ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych
potrzeb.
5. Dla nieruchomości niezamieszkałych istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów
pod warunkiem, że łączna ilość odebranych pojemników z danej nieruchomości w miesiącu nie przekracza
ilości pojemników zadeklarowanych oraz częstotliwość odbioru odpadów nie przekroczy norm określonych
w § 11 ust. 2 niniejszego regulaminu.
§ 8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez:
1) zabezpieczenie
miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem się
i zalewaniem przez wody opadowe.
2) sprzątanie miejsc, w których usytuowane są pojemniki.
§ 9. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:
1) na każdej nieruchomości powinien znajdować się zestaw pojemników/worków o pojemności będącej co
najmniej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej
dla danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w § 7,
2) na nieruchomościach obejmujących budynki wielomieszkaniowe, biurowe, szpitalne lub inne służące
przebywaniu większej liczby osób łączna objętość pojemników może się różnić o 1/10 w stosunku do
objętości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w § 7,
§ 10. 1. Zabrania się składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
2. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych,
mieszkalnych i targowisk w koszach ulicznych.
3. Zabrania się spalania odpadów z wyjątkiem odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93).
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do
ilości powstających na niej odpadów.
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:
Rodzaj odpadu

nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
jednorodzinnej

nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
wielorodzinnej

nieruchomości
niezamieszkałe, na
których
powstają odpady
komunalne
co najmniej raz na dwa
tygodnie z tym, że w
okresie od 1 listopada do
31 marca raz na miesiąc

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

co najmniej raz na dwa
tygodnie z tym, że w
okresie od 1 listopada do
31 marca raz na miesiąc

co najmniej raz na
tydzień

papier i tektura

co najmniej raz na
miesiąc

co najmniej raz na
tydzień

co najmniej raz na
miesiąc

metale i tworzywa

co najmniej raz na

co najmniej raz na

co najmniej raz na
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sztuczne
szkło
bezbarwne/kolorowe
odpady ulegające
biodegradacji - odpady
kuchenne

miesiąc
co najmniej raz na
miesiąc
co najmniej raz na dwa
tygodnie z tym, że w
okresie od 1 listopada do
31 marca raz na miesiąc

tydzień
co najmniej raz na
tydzień
co najmniej raz na
tydzień

miesiąc
co najmniej raz na
miesiąc
co najmniej raz na dwa
tygodnie z tym, że w
okresie od 1 listopada do
31 marca raz na miesiąc

odpady ulegające
biodegradacji - odpady
zielone (trawa, liście,
drobne gałęzie)
popiół i żużel z palenisk

co najmniej raz na dwa
tygodnie z tym, że w
okresie od 1 listopada do
31 marca raz na miesiąc
raz na miesiąc w okresie
od 1 października do 30
kwietnia

co najmniej raz na dwa
tygodnie z tym, że w
okresie od 1 listopada do
31 marca raz na miesiąc
raz na miesiąc w okresie
od 1 października do 30
kwietnia

co najmniej raz na dwa
tygodnie z tym, że w
okresie od 1 listopada do
31 marca raz na miesiąc
raz na miesiąc w okresie
od 1 października do 30
kwietnia

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, pozbywają się z terenu nieruchomości niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie
przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbiór odpadów.
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, pozbywają się z terenu nieruchomości niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne w sposób opisany w ust. 3 lub przekazują przedsiębiorcy wpisanemu do
Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
5. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać:
1) w mieście w centrum wyznaczonym obrębem ulic: Kolejowa, Słowackiego, Bogusza, Św. Ducha,
Sopałowicza, Tyniec, Panieńska, Kilińskiego, Garncarska, Sienkiewicza (wraz z ulicami wyznaczającymi
obręb) - dwa razy w tygodniu,
2) w mieście poza centrum - raz w tygodniu,
3) na obszarach wiejskich - raz w miesiącu,
4) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię a w
przypadku ich zapełnienia do natychmiastowego uprzątnięcia,
5) właściciel udostępniający nieruchomość na zorganizowanie imprezy o charakterze masowym zobowiązany
jest usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
6. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej pozbywają
się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony poniżej:
1) na terenie nieruchomości worki lub pojemniki z wyselekcjonowanymi odpadami tj. „metale
i tworzywa sztuczne”, „papier”, „szkło bezbarwne” i „szkło kolorowe”, „BIO zielone”, BIO kuchenne
i „popiół” należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym na granicy nieruchomości, dostępnym dla pracowników
podmiotu odbierającego odpady lub gdy nie ma takiej możliwości , należy wystawiać je w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości lub dostarczyć do SPSZOK,
2) przekazanie odpadów niebezpiecznych do SPSZOK lub rozmieszczonych na terenie miasta pojemników,
w tym:
a) przeterminowanych leków, do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na
stronie bip.pleszew.pl,
b) zużytych baterii, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym,
w urzędach, placówkach oświatowych, itp.,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do SPSZOK. Mieszkańcy mogą również
dostarczać w/w odpady w systemie określonym przepisami do punktów sprzedaży nowego sprzętu;

Id: FB3140CE-0D76-473A-9BD9-9EA6C7286257. Podpisany

Strona 7

4) przekazanie odpadów wielkogabarytowych do SPSZOK,
5) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach do SPSZOK,
6) przekazanie tworzyw sztucznych typu plastik przemysłowo-gospodarczy do SPSZOK,
7) zużyte opony można dostarczyć do SPSZOK. Zaleca się pozostawienie zużytych opon w Firmie
wymieniającej opony.
8) metal można oddawać do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze lub do SPSZOK,
9) odzież i tekstylia można dostarczyć do SPSZOK,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy dostarczyć
do SPSZOK.
7. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
w sposób przedstawiony poniżej:
1) na terenie nieruchomości pojemniki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać
w miejscu wyodrębnionym, w pobliżu miejsc gdzie zbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne,
2) dla pozostałych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mieszkańcy
zabudowy wielorodzinnej zobowiązani są do pozbywania się odpadów zgodnie z wymaganiami
określonymi w ust. 6. pkt 2 do 11.
8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zbierane selektywnie, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów są obowiązani do
pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony
jak w ust. 4 lub ust. 6 pkt 1 lub ust. 7 pkt 1.
§ 12. 1. Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, bądź przydomowej
oczyszczalni ścieków, winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom
wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, ze
zm.).
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej
wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu
procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 13. 1. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
Miasto i Gmina Pleszew podejmie następujące działania:
1) w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego
oddziaływania na środowisko:
a) objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym selektywną zbiórką
wszystkich mieszkańców gminy,
b) intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących odpowiednie sposoby postępowania
z odpadami,
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c) promowanie wykorzystania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia lub
przetworzenia,
d) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
2) w zakresie działań wspomagających postępowanie z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów:
a) kontrole podmiotów prowadzących
i unieszkodliwiania odpadów,
b) wspieranie
wdrażania
efektywnych
i unieszkodliwiania odpadów,

działalność

w zakresie

ekonomicznie

odbioru,

i ekologicznie

transportu,
technologii

odzysku
odzysku

c) podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są do
kontroli odpadów odbieranych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew pod
względem wywiązywania się właścicieli posesji z obowiązku segregacji odpadów na terenie
nieruchomości oraz zgłaszania tych nieprawidłowości do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe i gospodarskie w miejsca publiczne lub inne
przeznaczone do wspólnego użytku zobowiązane są do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są w szczególności do:
1) wyprowadzania psów na smyczy, a psów agresywnych, ras dużych lub należących do ras agresywnych
także w kagańcu,
2) zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że
pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem,
3) natychmiastowego usunięcia przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na terenach
z zielenią urządzoną i przyległych do tych terenów chodnikach, placach parkingowych, itp.; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane
w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej
nieruchomości.
2. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
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1) nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) obiekty użyteczności publicznej,
3) obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt,
4) obiekty handlowe i usługowe,
5) magazyny,
6) zakłady żywienia zbiorowego,
7) przetwórnie.
3. Deratyzację, przeprowadza się w okresie wiosennym, w terminie marzec - kwiecień i w okresie
jesiennym, w terminie: październik - listopad.
4. W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami
przeprowadzenia deratyzacji właściciele realizują w zależności od potrzeb.
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Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXI/196/2020 z dnia 25.06.2020 roku
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) wprowadziła konieczność dostosowania do
obowiązujących przepisów regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, w terminie do 31
grudnia 2020r.
Regulamin stanowi akt prawa miejscowego uwzględniający szczegółowe wymagania w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zasady
oddawania wytworzonych przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych.
Zmiany dotyczą między innymi:
Stacjonarny Punkt
- poszerzenia katalogu selektywnie przyjmowanych odpadów przez
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pleszewie,
selektywnie odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli
- poszerzenia katalogu
nieruchomości o: odpady biodegradowalne – kuchenne oraz popiół i żużel,
- określono szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie
utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
- w regulaminie jest również mowa o rodzajach i minimalnych wielkościach pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych i
niezamieszkałych,
- częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości, terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- Określone zostały obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania, które należy
spełniać w zakresie utrzymania tychże zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
a także obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
Dnia 23 czerwca 2020 roku projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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