
UCHWAŁA NR XV/111/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 19 lutego 2020 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 210 ze zm.), po zaopiniowaniu przez 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.  

Z dniem wejścia niniejszej uchwały w życie tracą moc uchwały: 

- nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 października 2017 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26.10.2017 r., 
poz. 6706). 

- nr XI/74/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 05.11.2019 r., 
poz. 9115), 

- nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 
30.12.2019 r., poz. 13166). 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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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.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) wyłącznie w przeznaczonych na ten
cel pojemnikach.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru, w tym tektury, opakowań z papieru i opakowań z tektury,
2) metali, w tym opakowań z metali,
3) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych,
4) opakowań wielomateriałowych,
5) szkła, w tym opakowań ze szkła,
6) bioodpadów,
7) przeterminowanych leków,
8) chemikaliów,
9) zużytych baterii i akumulatorów,
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
13) zużytych opon,
14) styropianu,
15) odzieży i tekstyliów,
16) niekwalifikujących 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,

17) odpadów niebezpiecznych.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4 mogą być zbierane i odbierane łącznie.

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 - 6 odbierane będą bezpośrednio

z terenu nieruchomości.

Załącznik do uchwały Nr XV/111/2020

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 19 lutego 2020 r.
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5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 mogą być przekazywane przez właścicieli

nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zasady

przyjmowania odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

o których mowa w ust. 2, określa uchwała Rada Gminy Rozdrażew w sprawie szczegółowego

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i pkt 9 mogą być przekazywane

przez właścicieli nieruchomości do wskazanych miejsc na terenie Gminy.

§ 3

1. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których zlokalizowanych jest nie więcej

niż 7 lokali mieszkalnych odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 – 6 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. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których zlokalizowanych jest więcej

niż 7 lokali mieszkalnych odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 – 6 należy zbierać

w pojemnikach lub 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.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą uprawnionym do odbierania odpadów

komunalnych dopuszcza się zbieranie odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6

w specjalnie przystosowanych pojemnikach z kolorystyką zgodną z ustawą oraz normą

PN – EN 840-1.

4. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 można umieszczać w odpowiednio oznaczonych

pojemnikach znajdujących się na terenie aptek uczestniczących w zbiórce tych odpadów.

Odpady te mogą być przekazane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do punktu

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, pkt 12 – 17 należy przekazywać bezpośrednio do

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 można umieszczać w odpowiednio oznaczonych

pojemnikach znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej (np. Urząd Gminy, szkoły

i przedszkola). Odpady te mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 10 – 11 należy przekazywać bezpośrednio
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo nie rzadziej
niż raz w roku odpady te będą zbierane podczas objazdowej zbiórki w formie
tzw. „wystawki”. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż
12 godzin przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

§ 4
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1. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ich objętości oraz

racjonalnego wykorzystania worków i pojemników na odpady komunalne zaleca się:

1) opróżnianie i oczyszczanie opakowań z pozostałości produktów przed umieszczeniem ich w

worku lub pojemniku na odpady,

2) redukowanie objętości odpadów poprzez zgniatanie opakowań z tworzyw sztucznych, w

szczególności plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz opakowań z

tektury przed umieszczeniem ich worku lub pojemniku na odpady.

§ 5

1. Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą kompostować

bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach.

2. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości mieszkaniowej jednorodzinnej

kompostownika oraz selektywnego gromadzenia w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości

nie będzie wyposażany w pojemnik/worki do ich zbierania.

3. Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej prowadzący

kompostownik, nie są objęci selektywną zbiórką bioodpadów z miejsc ich wytwarzania.

§ 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, że będzie się odbywać na utwardzonej części nieruchomości, w sposób

uniemożliwiający przedostawanie się powstających w wyniku tej czynności ścieków

do gruntu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać

się wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

1) postępowania z powstającymi w wyniku napraw odpadami w sposób zgodny

z postanowieniami niniejszego regulaminu,

2) prowadzenia napraw w sposób wykluczający przedostawanie się płynów eksploatacyjnych i

innych zanieczyszczeń do wód lub do gruntu.
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§ 8

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości

i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób

niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt.

3. Zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 2 należy uprzątać w miejsca niepowodujące zakłóceń

w ruchu pieszych i pojazdów.

4. Zabrania się zgarniania nieczystości, o których mowa w ust. 2 na jezdnię.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych

do użytku publicznego oraz drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte
szczelne i posiadające zamykane klapą otwory wsypowe pojemniki. Pojemniki powinny
spełniać normy PN-EN 840-1 (dotyczy pojemników o pojemności do 240 l)
lub PN-EN 840-2 (dotyczy pojemników o pojemności 1 100 l).

2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1, musi zapewniać zgromadzenie

w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych.

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania z terenu

nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w jaki

właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość, jeżeli z takiego

pojemnika korzysta:

1) do 4 osób – pojemność 120 l,

2) od 5 do 7 osób – pojemność 240 l lub 2 pojemniki o pojemności 120 l,

3) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność, aby zapewnić minimum 30 l

objętości pojemnika na każdą kolejną osobę.

4. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości

niezamieszkałych należy stosować pojemniki dostosowane do potrzeb danej nieruchomości,

uwzględniając charakter prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz poniższe

wytyczne:

1) w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach i żłobkach – 2 l na 1 ucznia, dziecko, studenta

lub pracownika na 1 tydzień,

2) w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, noclegowniach, schroniskach

dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej – 15 l na 1 łóżko

na 1 tydzień,
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3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach,

placach budowy, bankach, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich,

lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych

zawodów – 10 l na 1 pracownika na 1 tydzień,

4) w lokalach gastronomicznych – 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne na 1 tydzień,

5) w centrach i galeriach handlowych oraz wielkopowierzchniowych obiektach handlowych,

a także dodatkowo, przy każdym wyjściu z takich obiektów ustawiony co najmniej 1 kosz

uliczny - 50 l na 10 m2 na 1 tydzień,

6) 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 l na 1 pracownika na 1 tydzień,

7) 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 – 30 l na 1 miejsce targowe na1 tydzień,

8) w ogrodach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, poza tym okresem

minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających

odpadów – 10 l na 1 działkę na1 tydzień,

9) dla cmentarzy (zagospodarowanej powierzchni cmentarza) – 5 l na 10 m2 na 1 tydzień.

5. Odpady komunalne powstające w miejscach publicznych (np. chodniki, place, przystanki

autobusowe) należy gromadzić w koszach ulicznych o pojemności od 10 l do 110 l.

6. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla nieruchomości o następujących pojemnościach:

1) pojemnik 120 l wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

2) pojemnik 240 l wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

3) pojemnik 1 100 l wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami.

7. Pojemniki określone w ust. 6 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie za

pomocą grzebieniowego mechanizmu załadowczego.

8. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych,

na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali służą:

1) worek żółty o pojemności 80 l lub 120 l wykonany z folii polietylenowych LDPE

lub HDPE o minimalnej wytrzymałości 15 kg, umożliwiający identyfikację zawartych w

nich odpadów oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - do zbierania metali, w

tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych,

w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych

wielomateriałowych,

2) worek niebieski o pojemności 80 l lub 120 l, wykonany z folii LDPE lub HDPE

o minimalnej wytrzymałości 15 kg, umożliwiający identyfikację zawartych w nich

odpadów oznaczony napisem „Papier”, - do zbierania odpadów z papieru, w tym tektury,

odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,

3) worek zielony o pojemności 80 l lub 120 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE

lub HDPE o minimalnej wytrzymałości 25 kg, umożliwiający identyfikację zawartych w

nich odpadów oznaczony napisem „Szkło” - do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpadów

opakowaniowych ze szkła,

4) worek brązowy o pojemności 80 l lub 120 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub
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HDPE o minimalnej wytrzymałości 25 kg, umożliwiający identyfikację zawartych w nich

odpadów oznaczony napisem „Bio” lub pojemnik o pojemności od 120 l

do 1 100 l oznaczony napisem „Bio” - do zbierania bioodpadów.

9. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych,

na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali służą:

1) pojemnik o pojemności 1 100 l oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

do zbierania metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw

sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów

opakowaniowych wielomateriałowych,

2) pojemnik o pojemności 1 100 l oznaczony napisem „Papier”, do zbierania odpadów

z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych

z tektury,

3) pojemnik o pojemności 1 100 l oznaczony napisem „Szkło” do zbierania odpadów

ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,

4) worek brązowy, oznaczony napisem „Bio”, o pojemności 80 l lub 120 l, wykonany

z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o minimalnej wytrzymałości 25 kg, umożliwiający

identyfikację zawartych w nich odpadów lub pojemnik oznaczony napisem „Bio”, o

pojemności od 120 l do 1 100 l do zbierania bioodpadów.

10. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników, o których mowa w ust. 4

pkt 1, pkt 2, pkt 3 na nieruchomościach zamieszkałych na których zlokalizowanych

jest więcej niż siedem lokali dopuszcza się możliwość zbiórki tych odpadów w systemie

workowym.

11. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych,

na których powstają odpady komunalne dopuszcza się stosowanie worków i pojemników

o pojemnościach wskazanych w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 10

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady

komunalne swobodnego dostępu do pojemników.

2. 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 o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach 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
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obiekcie handlowym.

ROZDZIAŁ IV
Utrzymanie w odpowiednim stanie

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 12

1. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie pojemników, o których mowa w § 9

oraz miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym jest właściciel nieruchomości.

2. W celu utrzymania pojemników, o których mowa w § 9 ustala się standardy utrzymania

pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem

przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

a) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości

zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz,

b) pojemnik nie powinien być uszkodzony,

c) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu

widocznym,

d) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich

zamiatanie i uprzątanie.

3. Rodzaj i sposób rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

oraz ich standard techniczny i sanitarny powinien:

a) zapewnić bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,

b) zapewnić bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

c) posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą typowych systemów

załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy),

d) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki

na terenie nieruchomości, jak również podczas odbioru odpadów.

ROZDZIAŁ V
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13

Pozbywanie się odpadów komunalnych musi nastąpić w terminach zapewniających właściwy stan

sanitarno – porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 14

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) bioodpady zbierane z terenów nieruchomości zamieszkałych:

a) od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem

lokali:

- od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,

- od listopada do marca – raz na miesiąc,
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b) od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali:

- od kwietnia do października – raz na tydzień,

- od listopada do marca – raz na miesiąc,

2) odpady selektywnie zbierane - metale, szkło, papier, opakowania wielomateriałowe

z terenów nieruchomości zamieszkałych – raz na miesiąc,

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych:

a) od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali:

- od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,

- od listopada do marca – raz na miesiąc,

b) od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali:

- od kwietnia do października – raz na tydzień,

- od listopada do marca – raz na dwa tygodnie,

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa

tygodnie,

5) bioodpady zbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają

odpady komunalne:

- od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

6) odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku w formie zbiórki

objazdowej,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku w formie zbiórki

objazdowej,

9) odpady z koszy ulicznych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

10) odpady z terenów ogródków letnich – nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 15

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone

do gromadzenia nieczystości ciekłych zobowiązani są do opróżniania tych zbiorników

z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie.

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16

1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą

do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej

zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w Wojewódzkim Planie

Gospodarki Odpadami.

2. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Gmina Rozdrażew w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczeniu ilości
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odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko podejmuje następujące

działania:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym selektywną

zbiórką wszystkich mieszkańców gminy,

2) intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych promujących odpowiednie sposoby

postępowania z odpadami,

3) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do

ponownego użycia lub przetworzenia,

4) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

3. W zakresie działań wspomagających postępowanie z odpadami w zakresie odbierania,

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów podejmuje następujące działania:

1) kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania odpadów,

2) dostosowanie sposobu zbierania odpadów komunalnych dla przyjętych w instalacji

komunalnej technologii przetwarzania odpadów komunalnych,

3) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

poprzez promowanie kompostowników.

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 17

1. Zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty powinny byś utrzymywane tak, aby:

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,

2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,

3) nie zanieczyszczały terenów użyteczności publicznej.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego, w

szczególności place, chodniki itp.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób niewidomych korzystających

z pomocy psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych mających psy asystujące.

ROZDZIAŁ VII
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18

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.
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ROZDZIAŁ VIII
Obszary i terminy prowadzenia deratyzacji

§ 19

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) nieruchomości niezamieszkałe przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,

3) 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

§ 20

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

Na postawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 210 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew została zobligowana do
dostosowania uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rozdrażew do obowiązujących przepisów. Dnia 30 października 2019 r. Rady Gminy Rozdrażew podjęła
uchwałę nr XI/74/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 05.11.2019 r., poz. 9115). Regulamin uwzględniał zmiany wprowadzone
ww. ustawą.

W Gminie Rozdrażew zmiana dotyczyła przede wszystkim:

-zwiększenia częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów,

-zobligowania właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rozdrażew do utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,

-możliwości kompostowania bioodpadów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

-rozszerzenia katalogu odpadów, których właściciele nieruchomości mogą pozbyć
się na gminnym PSZOK-u.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 210 ze zm.), uwzględniając zapisy wchodzącego w życie od dnia
01.01.2020 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Rozdrażew ogłoszono przetarg na realizację zadania polegającego
na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Rozdrażew w 2020 r. W związku z zaistnieniem sytuacji nadzwyczajnej – unieważnieniem,
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) postępowania w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w
2020 r., celem zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego świadczenia do dnia 30 kwietnia 2020 r. usługa
świadczona jest na zasadach dotychczasowych. Uchwałą z dnia 23 grudnia 2019 r. Rada Gminy Rozdrażew
przesunęła termin wejścia w życie uchwały w sprawie wejścia w życie nowego regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, określając ten termin na 1 maja 2020 r. Celem
dostosowania regulaminu do aktualnych wymogów prawnych zachodzi konieczność zmiany zapisów
regulaminu, którego obowiązywanie określono w uchwale nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30.12.2019 r., poz. 13166).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 210 ze zm.) projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski
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