UCHWAŁA NR XI/99/2015
RADY GMINY LISKÓW
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Lisków
z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lisków.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.549 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 4 ust. 1 i
2 ustawy
z dnia
13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków Rozdział 1§
1 pkt 1 lit a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) prowadzenie we wskazanym przez Gminę Lisków zakresie selektywnego zbierania
i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne”. Rozdział 1 § 2 otrzymuje następujące
brzmienie:
„Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
2. właściciele nieruchomości – należy rozumieć zgodnie z treścią art.2 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3. odpady ulegające biodegradacji – należy rozumieć zgodnie z treścią art.3 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach,
4. odpady zielone – należy rozumieć zgodnie z treścią art.3 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach,
5. odpady opakowaniowe – należy rozumieć zgodnie z treścią art.8 ust.8 ustawy z dnia 13 czerwca
2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych,
6. zwierzęta gospodarskie – należy rozumieć zgodnie z treścią art.2 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca
2007r. o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
7. zwierzęta bezdomne – należy rozumieć zgodnie z treścią art.4 ust.16 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r.o ochronie zwierząt,
8. hodowla zwierząt – należy rozumieć zgodnie z treścią art.2 ust.4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt,
9. selektywne zbieranie – należy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

rozumieć

zgodnie

z treścią

art.3

ust.1

pkt

24 ustawy

10. nieczystości ciekłe – należy rozumieć zgodnie z treścią art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1997r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
11. zbiorniki bezodpływowe –
należy rozumieć zgodnie z treścią art.2 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 13 września 1997r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”. Rozdział 3 § 5 otrzymuje
następujące brzmienie:
„Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
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Worki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów muszą być oznaczone opisowo i znakiem graficznym:
a) niebieski z przeznaczeniem na papier, oznaczony napisem „papier”,
b) zielony z przeznaczeniem na szkło, oznaczony napisem „szkło”,
c) żółty z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
napisem „metale, tworzywa sztuczne”,

oznaczony

d) brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, w tym zielone, oznaczony napisem „bio”,
e) pojemniki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na popioły i żużle z palenisk domowych z napisem
„popiół”.”. Rozdział 3 § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych :
Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej,
zapewnia
utrzymanie
czystości
i porządku
na
jej
terenie
przez
pobudowanie
i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających
na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez
dopuszczenia do przepełnienia.”. Rozdział 3 § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania oraz gromadzenia odpadów:
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno
zewnątrz jak i wewnątrz pojemnika.
2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.
3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.
4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
5. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym
dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
wystawiać
je
w dniu
odbioru,
zgodnie
z Harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
6. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu
ich opróżnienia.”. Rozdział 3 § 8 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
ziemi, błota, gorącego popiołu i żużla, popiołu i żużla z palenisk domowych, szlamów, substancji
toksycznych, żrących, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników,
lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne pochodzących
z działalności gospodarczej.”. Rozdział 4 § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Na terenie Gminy Lisków we wszystkich rodzajach zabudowy prowadzone jest selektywne zbieranie
odpadów komunalnych z podziałem na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie, które dalej są
dzielone na:
a) tekturę i papier, opakowania z tektury i papieru,
b) metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania
wielomateriałowe,
c) szkło i opakowania ze szkła,
d) popiół i żużel z palenisk domowych,
e) odpady ulegające biodegradacji w tym zielone,
oraz odpady inne niż komunale zebrane w wydzielonych miejscach, o których mowa
w niniejszym Regulaminie.
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2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do
selektywnego odbierania selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Odpady komunalne są odbierane z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością:
a) odpady zmieszane – co najmniej raz w miesiącu,
b)

papier i tektura – co najmniej raz w miesiącu,

c) metale,
tworzywa
w miesiącu,

najmniej

raz

e) popiół i żużel z palenisk domowych: w okresie grzewczym od 1 października do 30 maja
najmniej raz w miesiącu,

- co

d)

sztuczne,

opakowania

wielomateriałowe

–

co

szkło i opakowania ze szkła – co najmniej raz w miesiącu,

f) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, sprzęt oświetleniowy, świetlówki, lampy sodowe, żarówki, zużyte opony – co
najmniej dwa razy w roku,
g)

odpady wielkogabarytowe,
co najmniej dwa razy w roku,

odpady

budowlane

i rozbiórkowe,

tekstylia

i odzież –

h) odpady ulegające biodegradacji w tym zielone – co najmniej raz w miesiącu.
4. Przeterminowane leki , opakowania po nich, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
itd.),
zużyte
baterie
i przenośne
akumulatory
,
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, tekstylia, odzież oraz sprzęt oświetleniowy, świetlówki, lampy sodowe,
żarówki – zbiórka odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Gminę.
5. Odpady wielkogabarytowe tekstylia i odzież (umieścić w ciemnym worku i umieścić na nim napis
ODZIEŻ), odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub emailowym do Urzędu Gminy, zgodnie z Harmonogramem.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego
organu administracji, odbierane będą z gospodarstwa domowego, bezpośrednio z nieruchomości, po
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym do Urzędu Gminy, zgodnie z Harmonogramem.
7. 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.
8. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy z przystanków następuje raz na dwa tygodnie.
9. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, następuje w zależności od potrzeb, po całkowitym zapełnieniu
się pojemnika.
10. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości w terminach ustalonych
z podmiotem opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe,
z częstotliwością dostosowaną do ilości odprowadzanych nieczystości ciekłych i pojemności
zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z tego zbiornika,
wynikający z jego przepełnienia, mogący powodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód
powierzchniowych i gruntowych.
11. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.”. Rozdział 4 § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zabrania się w szczególności:
1. Indywidualnego, wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych, przez właścicieli nieruchomości.
2. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.”. Rozdział
7 § 15 otrzymuje następujące brzmienie:
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„Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.”. Rozdział 7 § 16 otrzymuje
następujące brzmienie:
„Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych,
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono
psów ras uznanych za agresywne,
c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze
stosownym ostrzeżeniem,
d) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach itp.,
e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2. Zwierzęta, w tym również zwierzęta ranne, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych
traktowane będą jako bezdomne i będą wyłapywane oraz dostarczane do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt.”. Rozdział 8 § 17 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, zobowiązani są
przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do
roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,
3) pszczoły
trzymać
w ulach,
ustawionych
w taki
sposób,
aby
wylatujące
i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.
§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/99/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 29 października 2015r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Lisków
z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lisków.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Lisków uchwala Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisków, który jest aktem prawa miejscowego.
Regulamin
określa
szczegółowe
zasady
utrzymania
czystości
i porządku na terenie Gminy Lisków, 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.
Projektowane zmiany uwzględniają uwagi zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody
Wielkopolskiego nr KN.I.4131.1.254.2015.22 z dnia 23.07.2015 r. oraz uwagi zawarte w skardze
Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nr II Pa 18/15 z dnia 30 czerwca 2015
roku. Zmiana regulaminu została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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