Uchwała Nr XXVI/143/2012
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i
Miasta Stawiszyn.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., Nr 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się,
co następuje:
§1.
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Stawiszyn, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§3.
Traci moc uchwała Nr XXXIII/ 197/ 2006 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 27
września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
Andrzej Rachwał
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/143/2012
Rady Miejskie w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r.
W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Stawiszyn

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY I MIASTA STAWISZYN
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Rozdział 9

Postanowienia ogólne
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku
publicznego.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych
pojemników i ich utrzymywanie w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzenia.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, zwany
dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Stawiszyn dotyczące :
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Stawiszyn obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
w zakresie wskazanym przez Gminę i Miasto Stawiszyn , w tym również
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
rozbiórkowych oraz zużytych opon i tekstyliów, powstających w rodzinnych
gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego;
3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
2) liczby osób korzystających z tych pojemników
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
4. Innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają :
1. Właściciele nieruchomości – także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością;
2. Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
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odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
3. Odpady komunalne – frakcja sucha – odpady komunalne, które mogą być poddane
odzyskowi, w szczególności takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia,
szkło, metale;
4. Odpady komunalne – frakcja mokra – pozostałości odpadów zmieszanych, poza
odpadami „suchymi” i innymi zbieranymi selektywnie;
5. Odpady ulegające biodegradacji – odpady , które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
6. Odpady komunalne wielkogabarytowe – odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach na
odpady (np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt
elektryczny, sprzęt elektroniczny, itp.);
7. Odpady niebezpieczne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, jak np. świetlówki i inne lampy rtęciowe, baterie i akumulatory
przeterminowane środki ochrony roślin, farby, lakiery i opakowania po nich,
rozpuszczalniki i inne ropopochodne , zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
wyroby azbestowe i tym podobne odpady zawierające niebezpieczne dla środowiska
i człowieka składniki i elementy;
8. Selektywna zbiórka – selektywna zbiórka w rozumieniu przepisów ustawy
o odpadach, czyli zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu
ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samym charakterem;
9. Nieczystości ciekłe – ścieki, tj. wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze
gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2001 prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.);
10. Zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
11. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych – pojemniki, kontenery, worki,
kosze uliczne;
12. Podmiot ( przedsiębiorca) odbierający odpady komunalne – podmiot prowadzący
działalność w tym zakresie, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez
Burmistrza Stawiszyna;
13. Podmiot
świadczący
usługi
w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportujący nieczystości ciekłe – podmiot prowadzący
działalność w tym zakresie, posiadający wymagane zezwolenie;
14. Właściciel zwierząt domowych – także ich posiadacz (dzierżyciel);
15. Zwierzęta gospodarskie – zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, takie jak: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, pszczoły miodne,
zwierzęta futerkowe;
16. Chów zwierząt gospodarskich – utrzymywanie zwierząt w celu uzyskiwania od nich
określonych produktów lub innych korzyści;
17. Zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza;
18. Zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych – zwierzęta, których profesjonalna
tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących
szczegółowe zasady działania jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji,
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służb kontroli celnej, porządkowych i ratowniczych oraz regulujących zasady
szkolenia i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych;
19. Zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi
i gospodarczymi;
20. Zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa) – budynek mieszkalny zawierający więcej
niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków, wraz z urządzeniami związanymi z ich
obsługą oraz zielenią i rekreacja przydomową;
21. Zabudowa zagrodowa – należy przez to rozumieć w szczególności budynki
mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;
22. Przystanek autobusowy – wyznaczone miejsce oczekiwania przez pasażerów na
środek lokomocji, chroniący przed warunkami atmosferycznymi. Wykonany
z konstrukcji murowanej, tworzywa sztucznego lub blachy.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach
nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego
§ 3.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zapewniają
utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające
z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3,
pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia :
1) wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej,
2) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej o ile
nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3. Przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;
4. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz
gnojówki i gnojownicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej,
którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007
o nawozach i nawożeniu;
5. Uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;
6. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i przekazywanie podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
7. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających
bezpośrednio do nieruchomości;
8. Usuwanie niezwłocznie z dachów i gzymsów śniegu, sopli i nawisów śniegu i lodu
stwarzających zagrożenie dla przechodniów;
9. Likwidację śliskości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości w okresie
mrozów i opadów śnieżnych;
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10. Usuwanie z terenu nieruchomości zużytych lub nie nadających się do użytkowania
pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach;
11. Usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym
ziemi z wykopów, których nie wykorzystują na potrzeby własne;
12. Zapewnienie systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności
dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, koszenia
trawników i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew i krzewów;
13. Dbanie o czystość i estetykę ścian budynków, ogrodzeń oraz innych urządzeń
w szczególności poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń, napisów
i rysunków;
14. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów
rozdziałów 6 i 7 niniejszego Regulaminu;
§ 4.
Mycie pojazdów mechanicznych powinno się odbywać w miejscach do tego wyznaczonych.
Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy osobowe czystą wodą na swoim terenie pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu;
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych lub do ziemi.
§ 5.
Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
Właściciel może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu
w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia powietrza, wód
i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
§ 6.
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się
na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu
uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane
w okresie 2 dni od złożenia;
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 7.
Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać
wymogi opisane w § 3 Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a ponadto:
1. Pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste;
2. Pojazdy do odbierania odpadów zbieranych selektywnie; powinny być przykryte
siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i
zaśmiecania terenu;
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3. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi jakie winien spełniać podmiot
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych
oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu odbierającego odpady komunalne
mają obowiązek natychmiast usunąć;
5. Podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ma
obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywał się
według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.
§ 8.
Na terenie Gminy i Miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
zabrania się:
1. Parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza
miejscami dozwolonymi z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie
całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów,
traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych;
2. Spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach
oraz w piecach nie przeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie, na wolnym
powietrzu, suszu ogrodowego i gałęzi w dwóch okresach tj. od 15 lutego do 15
kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada;
3. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu
i lodu;
4. Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia
placów zabaw, pojemników do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury
komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz
zieleńców;
5. Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, itp. przybitych
gwoździami;
6. Malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
7. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
8. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
9. Indywidualnego, wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych, przez właścicieli nieruchomości;
10. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi;
11. Wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów, itp.;
12. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem
składowania odpadów lub materiałów budowlanych bez uzyskania wymaganej zgody
zarządcy drogi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j. t. Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.);
13. Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn. zm.).
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14. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych:
1) na przystankach autobusowych,
2) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywanie w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 9.
Określa się rodzaj i minimalną pojemność pojemników/ worków przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Odpady komunalne powinny być zbierane w pojemnikach i wrokach spełniających
wymagania obowiązujących norm;
2. Ilość wytworzonych odpadów dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
oblicza się w zależności od wskaźników wytwarzania odpadów i liczby osób
zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz częstotliwości
odbierania odpadów;
3. Przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie
nieruchomości w ciągu tygodnia w wysokości:
1) 30 litrów – jako ilość podstawową na jednego mieszkańca Gminy i Miasta
Stawiszyn,
2) 2 litry - na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej,
3) 0,4 litra – na każdego interesanta w budynkach użyteczności publicznej,
4) 4 litry – na każdą osobę w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub
korzystania z przedszkoli,
5) 10 litrów – na każdą osobę zatrudnioną w handlu i usługach,
6) 20 litrów – na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych,
7) 10 litrów – na każdego zatrudnionego w zakładach rzemieślniczych
przemysłowych,
8) 10 litrów – na jedno miejsce noclegowe w hotelu, motelu,
4. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli
przewiduje Regulamin, ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być
używane odpowiednio oznaczone worki;
5. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych służyć będą
następujące urządzenia:
6) zabudowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa:
g) Dla rodziny 1 i 2-osobowej – pojemnik na odpady zmieszane 80 l i 1
worek na każdą frakcję selektywną,
h) Dla rodziny 3 i 4-osobowej – pojemnik na odpady zmieszane 120 l i 1
worek na każdą frakcję selektywną
i) Dla rodziny 5 osobowej i więcej – pojemnik na odpady zmieszane
240 l i 1 worek na każdą frakcję selektywną
2) zabudowa wielorodzinna:
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a) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – 660 l na odpady
zmieszane i po 1 worku lub po 1 pojemniku na każdą frakcję
selektywną
b) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 21 osób – 1100 l na odpady
zmieszane i po 1 pojemniku na każdą frakcję selektywną
c) nie mniej niż 22 osób i nie więcej niż 30 osób – 2200 l na opady
zmieszane i po 1 pojemniku na każdą frakcję selektywną
d) dla zabudowy powyżej 30 mieszkańców – 2200 l x 2 na opady
zmieszane i po 1 pojemniku na każdą frakcję selektywną
10. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie własnej
nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak
i pracowników podmiotu odbierającego odpady. W przypadku braku dostępu do
pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić
pojemnik przed wejściem na teren nieruchomości z dostępem do drogi publicznej;
11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać w czystości miejsca,
w których ustawione są pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
§ 10.
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1. Pojemnik na odpady o pojemności 60 litrów(L);
2. Pojemnik na odpady o pojemności 80 L;
3. Pojemnik na odpady o pojemności 120 L;
4. Pojemnik na odpady o pojemności 240 L;
5. Pojemnik na odpady o pojemności 660 L;
6. Pojemnik na odpady o pojemności 1100 L;
7. Pojemnik na odpady o pojemności 2200 L;
8. Pojemniki o pojemności od 5 m³ do 10 m³;
9. Pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednim kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60 L,
90 L, 120 L;
10. Kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L;

Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego
§ 13.
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
organizuje Gmina i Miasto Stawiszyn w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania
i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości są
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zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne,
z uwzględnieniem średnich ilości stałych odpadów komunalnych określonych
w rozdziale 3 § 9 ust. 4 niniejszego Regulaminu, a także do przechowywania
i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej
z podmiotem odbierającym odpady oraz dowodów zapłaty za tę usługę.
3. Właściciele nieruchomości przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych są
zobowiązani do zawierania umów z podmiotami opróżniającymi zbiorniki
bezodpływowe z uwzględnieniem średnich ilości nieczystości ciekłych, określonych
w ust. 4, a także przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli
aktualnej umowy i dowodów zapłaty za tę usługę.
4. Ilości nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala
się na podstawie zużycia wody, określonego na podstawie wskazań wodomierza
głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
wynikające z odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 14.
1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych mogące stanowić w szczególności własność:
1) podmiotów odbierających odpady komunalne;
2) właścicieli nieruchomości.
§ 15.
Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one
zbierane oddzielnie, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi
w odrębnych przepisach.
§ 16.
Właściciele nieruchomości mogą dokonywać kompostowania odpadów roślinnych we
własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
§ 17.
Odpady komunalne, a także nieczystości ciekłe z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki
bezodpływowe powinny być usuwane z częstotliwością:
1. Odpady – nie rzadziej niż:
1) frakcja mokra – raz w miesiącu
2) frakcja sucha – raz w miesiącu,
2. Nieczystości ciekłe – z taką częstotliwością, by nie powodować przepełnienia
zbiorników bezodpływowych ( szamb).
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§ 18.
1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach,
parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane
w pojemnikach przeznaczonych do tego celu;
2. Do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych w nich odpadów
zobowiązani są zarządcy drogi;
3. Prowadzący działalność handlową, gastronomiczną są zobowiązani do ustawienia
koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych w nich odpadów komunalnych przy
obiektach, w których prowadzona jest działalność;
4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy odpowiadają właściciele
nieruchomości
§ 19.
Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa
się ona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz
w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas
jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć 50%
w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy
imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników
i szaletów oraz opróżnianie i uprzątnięcie ich.
§ 20.
Zabrania się w szczególności:
1. Umieszczenia śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów,
substancji toksycznych, żrących i wybuchowych w pojemnikach przeznaczonych do
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
2. Umieszczenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej.

Rozdział 5
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych
§ 21.
1. W gminie i mieście Stawiszyn selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na
zbieraniu odpadów komunalnych z podziałem na frakcję mokrą i suchą z dalszym
wydzieleniem w ramach frakcji suchej następujących surowców wtórnych:
1) papieru,
2) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
3) szkła,
oraz na zbieranie w wydzielonych miejscach innych odpadów komunalnych, o których
mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcję mokrą i suchą bez dalszego
wydzielenia z frakcji suchej surowców wtórnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie
stanowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem
ogólnych zasad pozbywania się odpadów komunalnych określonych w Regulaminie
i przepisach odrębnych;
4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
selektywnego odbierania selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników/worków
odpowiadających ogólnym warunkom określonym w Regulaminie, utrzymanych
w następującej kolorystyce:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
2) zielony/biały – z przeznaczeniem na szkło,
3) żółty – z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe
6. Pojemniki powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są
przeznaczone. Na pojemniku winna być umieszczona informacja zawierająca logo, adres
i telefon przedsiębiorcy obsługującego pojemnik.
§ 22.
Odpady niebezpieczne będą przekazywane firmom posiadającym stosowne uprawnienia do
ich przetwarzania
§ 23.
Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek,
uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej
wiadomości mieszkańcom.
§ 24.
1. Odpady wielkogabarytowe, winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach
o pojemności nie mniejszej niż 7 m³ lub gromadzone w wyznaczonych miejscach na
nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie,
nienaruszający estetyki otoczenia i umożliwiający swobodny dostęp dla przedsiębiorcy
upoważnionego do zbierania tych odpadów.
2. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do palcówek
oświatowych, placówek handlowych i instytucji publicznych na terenie Związku,
z którymi współpracuje jako Operator ZUOK „Orli Staw”. Wykaz miejsc obsługiwanych
w powyższym zakresie dostępny jest na stronie www.orlistaw.pl. Zużyte przenośne
baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży
detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m², do punktów sprzedaży
hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu,
których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom.
4. Dla nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 określi
umowa między właścicielem nieruchomości a podmiotem odbierającym odpady
komunalne.
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5. Dla nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1, określi
harmonogram odbioru podany do publicznej wiadomości mieszkańcom.
§ 25.
Odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie właściciela
nieruchomości we własnym zakresie jedynie w obszarze osiedli domów jednorodzinnych
(działki przydomowe), gospodarstw rolniczych oraz ogródków działkowych, w sposób
niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w kompostownikach lub
specjalistycznych pojemnikach.
§ 26.
1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być zbierane w pojemnikach w wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnoszonej przez właściciela nieruchomości jako wytwórcy tego odpadu,
odbierze wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku
prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 27.
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski na lata 2012 – 2017 Gmina
i Miasto Stawiszyn należy do Regionu X, którego instalacją regionalną do której należy
kierować odpady jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie
§ 28.
W przypadku awarii instalacji zastępczą instalacją zostanie ta w Regionie VIII zgodnie
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski na lata 2012 - 2017 .
§ 29.
Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do
zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.
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Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 30.
1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by
zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli
zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym,
bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
z niego.
3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są
zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (lub
w klatce).
§ 31.
1. Na tereny użyteczności publicznej psy muszą być wyprowadzane tylko na smyczy,
a agresywne nadto w kagańcach.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod
warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:
1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub
publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
2) na teren placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych.
5. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do
zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.
§ 32.
1. Do obowiązków właścicieli psów należy bez wezwania:
1) zarejestrowanie psa i opłacenie opłaty od posiadanego psa,
2) zaopatrzenie psa w identyfikator pozwalający na ustalenie osoby utrzymującej
zwierzę,
3) poddanie obowiązkowemu szczepieniu (po ukończeniu dwóch miesięcy życia), co
roku,
4) bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka
przez psa i zastosowanie się do zaleceń weterynaryjnych.
2. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu
szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby
weterynaryjne.
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§ 33.
Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach
ustalonych przez przewoźnika.
§ 34.
Do obowiązku utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów
pozostawionych przez te zwierzęta:
1. Na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie
budynku, a także w miejscach publicznych,
2. Na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do
wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych.
Zebrane odchody należy usuwać do pojemników przeznaczonych specjalnie na odchody
zwierzęce.
§ 35.
Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować
środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania
czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.
§ 36.
Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a egzotyczne oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk.

§ 37.
1. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa
wielokondygnacyjna i wielorodzinna.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej
rozproszonej, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, nadto nie powoduje zanieczyszczenia
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.
§ 38.
Zwierzęta padłe powinny zostać zgłoszone przez właściciela do zakładu utylizacji w celu ich
odbioru i unieszkodliwiania przez zakład.
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Rozdział 8
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 39.
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej
oraz w zwartej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej mającej charakter zabudowy
osiedlowej oraz na terenie zabudowy jednorodzinnej rozproszonej o powierzchni poniżej
1000 m² oraz w tej zabudowie.
2. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań,
2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak:
strychy, piwnice domów mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne,
balkony, werandy itp.,
3) na parcelach obiektów uznanych przez właściwe organy za obiekty o charakterze
zabytkowym lub reprezentacyjnym,
4) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych
odrębnymi przepisami prawa wodnego,
5) na terenach rekreacyjnych.
§ 40.
1. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie
formy posiadania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy i Miasta. Utrzymujący
zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych
warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować u nich
urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.
2. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób,
aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie
powodowała uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych
uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi
lub ich bezpośredniej bliskości.
3. Zabronione jest znęcanie się i niehumanitarne zabijanie zwierząt.
4. Zabronione jest bicie zwierząt, używanie uprzęży, pęt, więzów lub innych urządzeń
powodujących cierpienie zwierząt, ból, uszkodzenia ciała albo nawet śmierć.
5. Rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane zwierzę może być odebrane, czasowo lub
na stałe, właścicielowi lub innej utrzymującej je osobie na podstawie decyzji Burmistrza
wydanej na wniosek: Policji, lekarza weterynarii lub inspektora Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce. Koszty transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia
obciążają właściciela lub opiekuna.
6. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do
utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane.
Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym
odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza
obręb wybiegu.
7. Od budynków mieszkalnych lub innych obiektów użyteczności publicznej obiekty
inwentarskie powinny być odizolowane pasem strefy ochronnej, mierzonej od najbardziej
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wysuniętego w ich stronę pomieszczenia, klatki lub wybiegu dla chowu przydomowych
zwierząt gospodarskich. Strefa ta powinna wynosić co najmniej:
1) 25 m od domów jednorodzinnych o luźnej zabudowie,
2) 50 m od jednokondygnacyjnych domów wielorodzinnych lub domów
jednorodzinnych o zwartej zabudowie szeregowej,
3) 100 m od wielokondygnacyjnych, wielorodzinnych domów oraz obiektów
użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, przedszkola i żłobki, ośrodki zdrowia
i szpitale, obiekty kultu religijnego, obiekty rekreacyjne i kulturalno-oświatowe oraz
inne przeznaczone na stały pobyt ludzi.
8. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie
obiektów inwentarskich winny być utrzymane w należytej czystości oraz odkażane
zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w przepisach sanitarnych. W przypadku gdy
z pomieszczeń gospodarczych gnojówka nie może być usuwana przy wykorzystaniu
odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych, winna być ona odprowadzona do zbiorników,
urządzonych w ten sposób, aby odprowadzona i gromadzona gnojownica nie
zanieczyszczała wód gruntowych i gleby.
9. Odchody zwierząt, oborniki, odpady i inne nieczystości pochodzące z utrzymania
i hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być magazynowane
w miejscach o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonych o co najmniej 30
m od miejsc publicznych oraz budynków lub innych obiektów przeznaczonych na stały
pobyt ludzi i co najmniej co 10 dni odkażone (wapnowane).
10. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są obowiązani do usuwania pozostawionych przez
nie odchodów, karmy, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania
i hodowli zwierząt. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich miejsc użyteczności
publicznej (ulice, chodniki, trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas przepędzania
zwierząt gospodarskich.
11. Przepędzanie zwierząt gospodarskich w ilości większej niż 2 szt. poza terenem hodowli
(np. na pastwisko) może mieć miejsce tylko po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem
Stawiszyna terminów, tras i podjętych środków gwarantujących właściwą opiekę i dozór
nad zwierzętami oraz zapewniających bezpieczeństwo i niepowodujących uciążliwości
dla mieszkańców.
12. Pszczoły winny być trzymane w pniach ( ulach) ustawionych w odległości co najmniej 5
m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie
zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiadujących z terenem hodowli. Dopuszcza się
hodowlę pszczół w ilości do 10 szt. pni w obrębie jednej nieruchomości.
13. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą ilości oraz utrzymania i hodowli:
1) gołębi hodowlanych przez członków Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych
oraz innych zarejestrowanych stowarzyszeń hodowców gołębi,
2) koni utrzymywanych w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych.
14. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą zwierząt przebywających w zakładach
weterynaryjnych, zwierzyńcach, stanowiących własność cyrków lub klubów sportoworekreacyjnych.
15. Wprowadza się obowiązek zgłaszania padłych zwierząt gospodarskich do zakładów
utylizacji
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§ 41.
1. Osoby utrzymujące i hodujące zwierzęta gospodarskie z naruszeniem ustaleń zawartych
w niniejszym Regulaminie obowiązane są w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie
Regulaminu do dostosowania utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich do tych zasad
lub do jej likwidacji.
2. Zasady wymienione w art. 37 nie naruszają uprawnień Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego do wydawania decyzji o likwidacji, utrzymywaniu i hodowli
zwierząt w przypadkach przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 42.
1. W celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta
przez szczury i myszy w przypadku ich występowania na posesjach zobowiązuje się
właściciela nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji na terenie posesji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń
nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze,
pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, wiaty śmietnikowe, pomieszczenia
produkcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych,
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej
toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: w pierwszym terminie w miesiącach
marzec-kwiecień, w drugim terminie w miesiącach listopad-grudzień, w ilości i według
instrukcji stosowania danego preparatu.
5. Szczegółowe terminy przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej
zasięgiem określone tereny Gminy i Miasta Stawiszyn określa Burmistrz Stawiszyna
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu i podaje
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r.
W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Stawiszyn.
Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Regulamin określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,
w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących
do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
obowiązków

osób

utrzymujących

zwierzęta

domowe

oraz

utrzymania

zwierząt

gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
W Regulaminie odniesiono się do poszczególnych strumieni wytwarzanych odpadów
komunalnych, zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami. Uchwalając niniejszy
Regulamin Gmina i Miasto Stawiszyn tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania
wszystkich odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach
domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego

sprzętu

elektrycznego

i

elektronicznego,

mebli

i

innych

odpadów

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów
zielonych.
W ten sposób Gmina i Miasto Stawiszyn zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców
Gminy i Miasta zorganizowanym systemem obierania wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych i realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie
warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby było możliwe: ograniczenie składowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.
BURMISTRZ STAWISZYNA
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