UCHWAŁA NR XXIV/160/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 391), art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wlkp., uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielichowo, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, nie określa wymagań dotyczących postępowania z odpadami
komunalnymi, które zostały uregulowane w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Czempiniu
stanowiącym załącznik do uchwały nr 105/XLIII/2013 z dnia 22 lutego 2013r.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo .
§ 3.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Wielichowa nr XXXI/197/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Marciniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/160/2013
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 11 września 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY
WIELICHOWO
ROZDZIAŁ I.
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości położonych na obszarze gminy Wielichowo, częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązki osób
utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, wymagania utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zasady wyznaczania obszarów podlegających
deratyzacji na terenie gminy Wielichowo i sposoby jej przeprowadzania.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2
1. Do gromadzenia odpadów ulicznych (na chodnikach, placach, zieleńcach itp.) stosuje się kosze uliczne.
Zabrania się wrzucania do tych koszy odpadów pochodzących z obiektów działalności gospodarczej lub odpadów
komunalnych pochodzących z prywatnych posesji.
2. Na terenie nieruchomości zabrania się spalania odpadów, w tym odpadów komunalnych, za wyjątkiem
suchych pozostałości roślinnych, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje
ograniczania korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa
komunikacyjnego.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota
i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości do nich należących.
4. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce
nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub ograniczających
śliskość chodnika. Piasek użyty do w/w celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego
zastosowania.
5. Zanieczyszczenia usuwane z chodników powinny być gromadzone przy krawędzi jezdni.
6. Obowiązek usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń zgromadzonych przy krawędzi jezdni spoczywa na
zarządcy drogi.
Rozdział III
Częstotliwość i sposób pozbywania się ścieków, w tym nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§3
1.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości, którzy z powodów technicznych nie mają możliwości jej podłączenia do sieci
kanalizacyjnych, są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków lub
w szczelny, bezodpływowy zbiornik;
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2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do regularnego usuwania osadów ściekowych z przydomowych
oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami prawa, w sposób zapewniający prawidłową eksploatację oczyszczalni;
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy na wywóz ścieków i osadów
z przydomowych oczyszczalni ścieków z uprawionym podmiotem i okazania jej na żądanie organu kontrolującego;
4) właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazania na żądanie organu kontrolującego dowodów
uiszczania opłat za wywozu ścieków i osadów ściekowych;
5) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie urządzeń do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, co mogłoby spowodować
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
6) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić podmiotowi uprawnionemu dostęp do urządzeń do
gromadzenia odpadów w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich
opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Szczegółowe zasady odbioru odpadów
zostaną określone w umowie z podmiotem uprawnionym.
7). W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie, pęknięcia ścian
bocznych, nielegalne odprowadzanie itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do
uszczelnienia tego zbiornika. Obowiązek ten dotyczy również sanitariatów przenośnych i szaletów.
Rozdział IV
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§4
Wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017
zostały uregulowane w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego „SELEKT” z siedzibą
w Czempiniu.
ROZDZIAŁ V
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§5
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko na takiej nieruchomości, na której
powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji i dalej do oczyszczalni lub gromadzone będą w zbiorniku
bezodpływowym.
§6
Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady będą
gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§7
1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się zwierząt.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta należy w szczególności:
1) prowadzenie psów na uwięzi, w miejscach publicznych rasy psów uznane za niebezpieczne i mieszańce
tych ras winny być zabezpieczone kagańcem;
2)

stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami;
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3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych itp. i gromadzenie ich w przeznaczonych do tych celów pojemnikach, koszach
ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne;
4) czytelne oznakowanie posesji informujące o znajdującym się na niej psie;
§8
1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw oraz piaskownic.
2. Zwolnienie psów od stałego nadzoru jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości, która jest należycie
ogrodzona, uniemożliwiając jej opuszczenie przez psa.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§9
1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza
z wymogami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
2) niepowodowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich
uciążliwości takich jak hałas, zapach,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 10
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia raz do roku deratyzacji na terenie
nieruchomości zabudowanych.
2. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy Wielichowo.
3. Termin przeprowadzania deratyzacji podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo
poprzez obwieszczenie.
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia l lipca 2011r. zobligowała gminy do
podjęcia uchwały ustalającej nowe zasady utrzymania czystości i porządku w formie regulaminu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt Regulaminu podlegał opiniowaniu przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wlkp.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
- wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku,
- innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
- obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
- wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich.
Ponadto Regulamin wyznacza obszary podlegające
przeprowadzenia.

obowiązkowej

deratyzacji i określa terminy

jej

W związku z przystąpieniem Gminy Wielichowo do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów SELEKT" z siedziba w Czempiniu reguły dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi ustala
Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie tego Związku.
Regulamin obejmuje wymagania dotyczące zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
w zakresie nie objętym Regulaminem Związku Międzygminnego.
Ustalenia Regulaminu zgodne są z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 4 ust. I i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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