UCHWAŁA NR XXIII/206/12
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm./, po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie Rada Gminy Wierzbinek uchwala Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek, w następującej treści:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wierzbinek w zakresie wynikającym z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012. Nr 69, poz. 391 ze zm.);
2. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wierzbinek;
3. Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wierzbinek;
4. Punkcie Zbiórki Odpadów Problemowych – należy przez to rozumieć, zlokalizowany na
terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny
w określone dni tygodnia w określonych godzinach, do którego mieszkańcy mogą
przekazywać wyselekcjonowane odpady;
§3
Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:
1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391 ze zm.);
2. o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.);
3. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1495 ze zm.);
4. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r. (Dz. U.
z 2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.);
5. o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.);

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§4
1. Na terenie Gminy Wierzbinek prowadzone jest selektywne zbieranie i odbieranie

następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-13
2) przeterminowanych leków i chemikaliów,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
7) zużytych opon,
8) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych,
9) papieru i tektury,
10) szkła,
11) tworzywa sztucznego,
12) opakowań wielomateriałowych,
13) metali.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać
i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością
określoną w rozdziale 4.
§5
1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę. Piasek użyty
do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego
zastosowania.
2. Uprzątnięcia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje podmiot wyznaczony przez zarządcę
danego miejsca.
§6
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,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach
do tego przeznaczonych,
2) dokonywania drobnych napraw,
3) niestwarzania uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
§7
1. Zabrania się właścicielom nieruchomości na terenie Gminy Wierzbinek:
1) spalania odpadów komunalnych, w tym w szczególności tworzyw sztucznych,
chemikaliów i opon,
2) zakopywania odpadów oraz ich pozbywania się poza punktami gromadzenia.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§8
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 L
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;
3) pojemniki na odpady o pojemności 220 L;
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;
5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;
6) pojemniki na odpady segregowane o pojemności 1500 – 1600 L;
7) kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 10 m3;
8) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;
9) worki z folii LDPE o pojemności od 80 do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie.
2. Pojemniki wymienione w ust. 1 muszą spełniać wymagania norm, aby zapewnić
bezpieczeństwo użytkownikom oraz obsłudze opróżniającej zapełnione pojemniki.
§9
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób - w rozmiarze 110 L,
2) powyżej 4 osób - w rozmiarze 220 L.
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały
określone w ust. 1
§ 10
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika

przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) do 20 osób – w rozmiarze 1100 L,
2) powyżej 20 osób do 35 osób – w rozmiarze 2 x 1100 L,
3) powyżej 35 osób – w rozmiarze 3 x 1100 L.
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu
minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.
§ 11
1. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, właściciele

działek rekreacyjnych, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych
indywidualnych potrzeb, dostosowując pojemność pojemników do norm:
1) dla szkół i przedszkoli – 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż
jeden pojemnik 110 l na każdą placówkę,

2) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż
jeden pojemnik 110 l na każdy lokal,
3) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż
jeden pojemnik 110 l na każdy lokal,
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych – 11 l na osobę, lecz nie
mniej niż jeden pojemnik 110 l na każdy lokal,
5) dla działek rekreacyjnych, na których przebywają (również czasowo) ludzie – nie mniej
niż jeden pojemnik 110 l na jedną działkę
§ 12
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach,

placach i ulicach, w parkach i na zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny
być tak zlokalizowane, aby były widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 20 l.
Ilość ustawionych pojemników powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich
osób.
§ 13
1. Pojemniki, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady,
w granicach nieruchomości. W dniu odbioru odpadów należy udostępnić pojemniki w celu
ich opróżnienia, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające
swobodny do nich dostęp.
2. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności
poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym,
w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

§ 14
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się poprzez ich umieszczenie
w odpowiednich pojemnikach (w tym workach przeznaczonych na frakcje selektywnie
zebrane), w celu odebrania ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Pozbywanie się odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z terenu nieruchomości odbywa
się co najmniej jeden raz w miesiącu.
Pozbywanie się selektywnie gromadzonych odpadów ulegających biodegradacj polega
w pierwszej kolejności na zagospodarowaniu ich we własnym zakresie (m.in. poprzez
kompostowanie) na terenie nieruchomości. Pozostałe selektywnie zebrane odpady ulegające
biodegradacji należy przekazywać do Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych,
z częstotliwością zapewniającą nie dopuszczenie do fermentacji odpadów.
Odbiór selektywnie gromadzonych frakcji: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych,
metali i odpadów wielomateriałowych, odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu.
Selektywnie zebrane odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2-7 należy przekazywać na
bieżąco do Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych, przy czy ustala się częstotliwość
pozbywania się tych odpadów co najmniej jeden raz w roku.
Dodatkowe zbiórki odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 będą odbywać się
w wyznaczonych terminach, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tych frakcji
odpadów co najmniej dwa razy do roku. Harmonogram zbiórki zostanie podany do

wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbinek oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
8. Opróżnianie pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości na których znajdują się
obiekty służące do użytku publicznego następuje co najmniej raz na dwa tygodnie.
§ 15
1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości powinno odbywać się

w sposób systematyczny, aby nie dopuścić do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób
zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Zabrania się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16
1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów

komunalnych zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań
(toreb) z tworzyw nie ulegających biodegradacji.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do
prowadzenia rejestrów odbieranych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych od
poszczególnych właścicieli nieruchomości

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
§ 17
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki

2.
3.
4.

5.

nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli
zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego
Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane w sposób nie stwarzający uciążliwości
(hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast
psy należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy
i w kagańcu.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków,
skwerów, zieleńców, placów zabaw.

Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 18
1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane poza gospodarstwami rolnymi wyłącznie

na działkach zabudowanych domami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi – maksymalnie
4-rodzinnymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego, np. w celu
przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie poza gospodarstwami:
1) nie mogą dopuszczać do uciążliwości wobec osób trzecich, w szczególności hałasu,
odorów, powodowanych przez te zwierzęta,
2) powinni zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie,
3) powinni usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach,
placach i innych miejscach publicznych przez te zwierzęta.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 19
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie

będącym w ich władaniu, na bieżąco, w przypadku wystąpienia gryzoni.
2. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek, o którym mowa w ust.1

spoczywa na Gminie Wierzbinek. Obowiązek ten realizowany jest nie rzadziej niż raz
w roku.
3. W przypadku znacznego zwiększenia się populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie

sanitarne, Wójt Gminy określi w drodze zarządzenia, po uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzenia.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 20
Wójt Gminy będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy
mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno higienicznego i estetycznego gminy.
§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.
§ 22
Traci moc Uchwała Nr 236/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wierzbinek
§ 23
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
/Elżbieta Walicka/

