UCHWAŁA NR XXXIII/191/2017
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
GMINY ROZDRAŻEW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Rada Gminy Rozdrażew
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 16 września 2016r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozdrażew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016
roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. z 2017r. poz. 19) Rada Gminy Rozdrażew została zobligowana do dostosowania
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew
do obowiązujących przepisów.
Nowe przepisy dotyczące zasad segregacji odpadów weszły w życie 1 lipca 2017r. Ujednolicają
one zasady segregacji odpadów w całym kraju wprowadzając Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO). Opiera się on o segregację odpadów w podziale na cztery frakcje.
Do pojemnika/worka niebieskiego należy wrzucać papier, do zielonego – szkło (z możliwością
rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), do żółtego
– metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriaowe, a do brązowego – odpady
ulegające biodegradacji.
W Gminie Rozdrażew zmiana dotyczy wyłącznie odpadów ulegających biodegradacji.
Do worka koloru brązowego należy wrzucać oprócz dotychczasowo gromadzonej skoszonej
trawy, liści, chwastów, drobnych gałęzi, zwiędłych kwiatów, także odpadki warzywne
i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia z wyjątkiem kości zwierząt. W związku
z dodatkowym rodzajem odpadów umieszczanych w worku brązowym, zasadna jest zmiana
częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji, tzn. odbiór będzie następował przez
cały rok, raz w miesiącu.
Na podstawie art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – projekt
niniejszej uchwały zyskał pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/191/2017
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 października 2017r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
ROZDRAŻEW
:
ROZDZIAŁ I.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew zgodnie
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), zwaną dalej ustawą w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczanie obszarów
przeprowadzenia.
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ROZDZIAŁ II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i terenach użytku publicznego
§ 2.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier, tektura (makulatura),
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony
Pozostałe odpady, po wysegregowaniu wskazanych w pkt 1-12 stanowią odpady komunalne
zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – 4 mogą być zbierane
i odbierane łącznie.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 – 12 należy przekazać bezpośrednio do miejsc
ich zbierania zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniejszej uchwały.
4. W przypadku złożenia deklaracji o braku segregacji, w pojemniku na odpady
komunalne zmieszane można gromadzić wyłącznie odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-5.
Z pozostałymi odpadami wymienionymi w ust. 1 pkt 6-12 należy postępować zgodnie
z zapisami § 3.
§ 3.1. Odpady papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, metali, opakowań z metali,
tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz
szkła białego, szkła kolorowego należy zbierać w workach, w które wyposażona będzie
nieruchomość. Odpady te będą odbierane przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania
odpadów komunalnych lub mogą być przekazane przez właścicieli nieruchomości
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy
zbierać w workach lub w pojemnikach, w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady te
będą odbierane przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych lub
mogą być przekazane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady w postaci przeterminowanych leków powstające w gospodarstwach domowych
należy
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się na terenie aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów. Odpady te mogą być
przekazane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
4. Zużyte opony, leki, chemikalia i opakowania po nich powstające w gospodarstwach
domowych właściciel nieruchomości przekazuje bezpośrednio do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
5. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych powstające
w gospodarstwach domowych należy umieszczać na zasadach określonych w ustawie z dnia

24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015r., poz. 687 ze zm.)
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności
publicznej (przedszkola, szkoły, Urząd Gminy). Odpady te przekazywane mogą być przez
właścicieli nieruchomości bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych
należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. nr 180, poz. 1495 ze zm.) do punktów zbierania
tego rodzaju odpadów. Odpady te mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości
bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo
nie rzadziej niż raz w roku odpady te będą zbierane podczas objazdowej zbiórki w formie tzw.
„wystawki”.
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych
należy zbierać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy
uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, w przypadku zabudowy wielolokalowej
odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym
do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru
nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady będą
zbierane podczas objazdowej zbiórki w formie „wystawki” nie rzadziej niż raz w roku.
Dodatkowo odpady te mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstające
w gospodarstwach domowych z prac prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać na
terenie nieruchomości luzem lub w workach z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej (typu big
bag). Właściciele nieruchomości przekazują je we własnym zakresie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
§ 4. Zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, gorącego
popiołu, , odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektrycznego
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oraz odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
2) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej,
nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych i odpadów
opakowaniowych, zużytych olejów, środków ochrony roślin i opakowań po nich.
3) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów
innych niż te, na jakie przeznaczony jest dany pojemnik lub worek.

§ 5. Właściciele nieruchomości, za wyjątkiem właścicieli nieruchomości wielorodzinnych
w zabudowie blokowej i kamienicznej, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają
odpady ulegające biodegradacji, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne
potrzeby.
§ 6. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kiosk lub punkt
gastronomiczny zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających
związku z ich funkcjonowaniem.
§ 7.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) nie zanieczyszczania środowiska i nie odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach
do tego przeznaczonych,
2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu i spalin.
§ 8. Właściciele nieruchomości, w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, zobowiązani
są do niezwłocznego oczyszczania ze śniegu, lodu i usunięcia śliskości nawierzchni chodnika
oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości.
Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie
w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu
usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika; piasek użyty do tych celów należy
usunąć po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

ROZDZIAŁ III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, a także warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 9.1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie
przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale
IV i o pojemności wynoszącej minimum:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których zlokalizowanych jest nie więcej niż
siedem lokali:
a) przy liczbie mieszkańców od 1-4 – 1 pojemnik 120l,
b) przy liczbie mieszkańców od 5-8 – 1 pojemnik 240l lub 2 pojemniki 120l,
c) przy liczbie mieszkańców powyżej 8 – kombinacje pojemników 120l, 240l i/lub 770l,
2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których zlokalizowanych jest więcej
niż siedem lokali: 20l na jednego mieszkańca /1 tydzień;
3) 2l na 1 ucznia, dziecko, studenta lub pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego typu,
przedszkolach i żłobkach;
4) 15l na 1 łóżko / 1 tydzień w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach,
noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;
5) 10l na 1 pracownika/ 1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych,
magazynach, hurtowniach, placach budowy, bankach, biurach, urzędach, przychodniach,
gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych
z wykonywaniem wolnych zawodów;
6) 10l na 1 pracownika/ 1 tydzień w gminnych instytucjach kultury oraz instytucjach
państwowych i samorządowych;
7) 10l na 1 miejsce konsumpcyjne/ 1 tydzień w lokalach gastronomicznych;
8) 50l na 10m2 / 1 tydzień w centrach i galeriach handlowych oraz wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych, a także dodatkowo, przy każdym wyjściu z takich obiektów
ustawiony co najmniej 1 kosz uliczny;
9) 10l na 1 pracownika/ 1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych innych niż wskazane
w pkt.7, zlokalizowanych zarówno w budynkach, a także poza budynkami (typu kioski,
uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;);
10) 30l na 1 miejsce targowe/ 1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych
z zastrzeżeniem, że każdy z tych punktów winien być wyposażony w 1 kosz uliczny
ustawiony przy każdym wyjściu z tego terenu; 11) dla cmentarzy – 5l na 10m2 / 1 tydzień.
2. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości oraz
w miejscach publicznych służą:
1) pojemniki o pojemności: 120l, 240l, 770l, 1 100l, 7 000l, 10 000l; 2) kosze uliczne
o pojemności od 10l do 110l.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych,
na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali służą:
1) worek żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 80I lub 120I
wykonany z folii polietylenowych LOPE lub HOPE, umożliwiający identyfikację zawartych
w nich odpadów - do zbierania metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe.

2) worek niebieski oznaczony napisem „Papier”, o pojemności 80I lub 120I, wykonany z folii
LOPE lub HOPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów - do zbierania
odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury,
3) worek zielony oznaczony napisem „Szkło”, o pojemności 80I lub 120I , wykonany z folii
polietylenowych LOPE lub HOPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów
- do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
4) worek brązowy oznaczony napisem „Bio”, o pojemności 80l lub 120l, wykonany z folii
polietylenowych LOPE lub HOPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów
lub pojemnik oznaczony napisem „Bio” o pojemności od 120I do 1100l do zbierania
odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) worek z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej (typu big bag) do zbierania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych o pojemności 1,0m3.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych,
na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali służą:
1) pojemnik o pojemności 1100l oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
do zbierania metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.
2) pojemnik o pojemności 1100l oznaczony napisem „Papier”, do zbierania odpadów
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury,
3) pojemnik o pojemności 1100l oznaczony napisem „Szkło” do zbierania odpadów ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
4) worek brązowy, oznaczony napisem „Bio”, o pojemności 80l lub 120l, wykonany z folii
polietylenowych LOPE lub HOPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów
lub pojemnik oznaczony napisem „Bio”, o pojemności od 120I do 1100l do zbierania
odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) worek z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej (typu big bag) do zbierania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych o pojemności 1,0m3,
6) kontener do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych o pojemności 7,0m3.
5. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników, o których mowa w pkt. 4
podpunkt 1,2,3 na nieruchomościach zamieszkałych na których zlokalizowanych jest więcej
niż siedem lokali dopuszcza się możliwość zbiórki tych odpadów w systemie workowym.
6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne dopuszcza się stosowanie worków, pojemników
lub kontenerów o pojemnościach wskazanych w ustępach 3 i 4 niniejszego paragrafu.

7. Na kontenerach, pojemnikach i workach umieszcza się oznakowanie określające
rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.
§ 10.1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy
oznaczyć numerem posesji i ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym
dla przedsiębiorcy uprawnionego do odpierania odpadów komunalnych.
2. 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.
3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy uprawnionego
do odebrania 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.
§ 11.1. Zarządcy dróg wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze
uliczne przy ciągach pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
2. Do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów
zobowiązani są również właściciele nieruchomości na terenie których znajdują się centra
i galerie handlowe oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Kosze te należy ustawić przy
obiekcie handlowym.

ROZDZIAŁ IV.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. Odbieranie odpadów komunalnych musi nastąpić w terminach zapewniających właściwy
stan sanitarno – porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku publicznego.
§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:
1) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z terenów
nieruchomości zamieszkałych –raz w miesiącu;
2) odpady selektywnie zbierane: metal, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura
oraz wielomateriałowe z terenów nieruchomości zamieszkałych – raz w miesiącu;
3) zmieszane odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych:
a) od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem
lokali - odbiór raz w miesiącu,

b) od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali
odbiór co dwa tygodnie.
4) zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne:
a) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) w odniesieniu do lokali handlowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) w odniesieniu do lokali gastronomicznych - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
e) w odniesieniu do tymczasowych punktów usługowo – handlowych - nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
f) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych (dotyczy
również pomieszczeń biurowych i socjalnych) - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
g) w odniesieniu do instytucji kultury oraz instytucji państwowych i samorządowych - nie
rzadziej niż raz w miesiącu,
h) w odniesieniu do szpitali, internatów - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
i)

w odniesieniu do ogródków działkowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada,

j)

w odniesieniu do targowisk - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

k) w odniesieniu do cmentarzy - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
5) odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne:
a)

w odniesieniu do szkół wszelkiego typu – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b)

w odniesieniu do żłobków i przedszkoli - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c)

w odniesieniu do lokali handlowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

d)

w odniesieniu do lokali gastronomicznych - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

e)

w odniesieniu do tymczasowych punktów usługowo – handlowych - nie rzadziej niż raz
w miesiącu,

f)

w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych (dotyczy
również pomieszczeń biurowych i socjalnych) - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

g)

w odniesieniu do instytucji kultury oraz instytucji państwowych i samorządowych - nie
rzadziej niż raz w miesiącu,

h)

w odniesieniu do szpitali, internatów - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

i)

w odniesieniu do ogródków działkowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od
1 kwietnia do 30 listopada,

j)

w odniesieniu do targowisk - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

k)

w odniesieniu do cmentarzy - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku zbiórka objazdowa,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku zbiórka objazdowa,
8) odpady z koszy ulicznych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
9) z terenów ogródków letnich – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

§ 14. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających
przepełnieniu przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.
ROZDZIAŁ V.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość,
a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku
wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
ROZDZIAŁ VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 16.1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać
je na terenie swojej nieruchomości, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
zwierząt poza jej obszar.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
4. Wyprowadzenie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu przez właściciela
lub opiekuna psa następujących warunków:
1)

pies jest prowadzony z oznakowaniem umożliwiającym identyfikację właściciela
lub opiekuna,

2)

na smyczy, chyba że prowadzenie psa bez smyczy odbywa się w warunkach, w których
opiekun zachowuje kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia,

3)

psy ras dużych i olbrzymich, bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób
agresywny – mogą być wyprowadzane w miejscach publicznych wyłącznie na smyczy
i w kagańcu.
ROZDZIAŁ VII.

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej zobowiązane są do:
1)

zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi,

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu i hodowli zwierząt
gospodarskich w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie terenu nieruchomości, wód
powierzchniowych i wód podziemnych,
3)

zapewnienie zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,

4) zapewnienia gromadzenia i usuwania podlegających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymaganiami niniejszej uchwały,
5) niedopuszczenia do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odór.
ROZDZIAŁ VIII.
Obszary i terminy prowadzenia deratyzacji
§ 18.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1)
2)
3)

obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
nieruchomości niezamieszkałe przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,
obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio
do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolnospożywczych.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku, w miesiącu maju.
DZIAŁ IX.
Postanowienia końcowe

§ 19. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Rozdrażew.
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