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2962
UCHWA£A Nr XXXVI/372/2006 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów
terenoch³onnych i obiektów liniowych zwi¹zanych z zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego £êki,
Wielichowo, Ruchocice dla terenu po³o¿onego w gminie Rakoniewice.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XVII/174/2004 Rady Miejskiej
w Rakoniewicach z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów terenoch³onnych i obiektów
liniowych zwi¹zanych z zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego £êki, Wielichowo, Ruchocice dla terenu po³o¿onego
w gminie Rakoniewice Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obiektów terenoch³onnych i obiektów liniowych zwi¹zanych
z zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego £êki, Wielichowo,
Ruchocice dla terenu po³o¿onego w gminie Rakoniewice, po
stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami studium.
§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okrela za³¹cznik graficzny zatytu³owany: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO DLA
OBIEKTÓW TERENOCH£ONNYCH I OBIEKTÓW LINIOWYCH
zwi¹zanych z zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego £êki,
Wielichowo, Ruchocice dla terenu po³o¿onego w gminie
RAKONIEWICE, zwany dalej rysunkiem planu, z³o¿ony
z czêci:

A w skali 1:2.000, B w skali 1:2.000, C w skali 1:2.000, D
w skali 1:2.000, E w skali 1:1.000, F w skali 1:1.000.
2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) za³¹cznik graficzny do uchwa³y zwany w treci uchwa³y
rysunkiem planu, z³o¿ony z czêci A, B, C, D, E i F,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;
2) schemat kolejnych czêci rysunku planu w skali 1:20.000
stanowi¹cy za³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu stanowi¹ce za³¹cznik nr 3;
4) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 4.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2. Na obszarze objêtym planem ustala siê orientacyjny
przebieg obiektów liniowych tj. gazoci¹gów kopalnianych,
gazoci¹gów ekspedycyjnych, ruroci¹gów glikolu, ruroci¹gów
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wody z³o¿owej, linii energetycznych kablowych i napowietrznych oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych tej inwestycji. Przebieg
tych obiektów oznaczono na rysunku planu lini¹ przerywan¹.
§3. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:
a) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej (obiekty terenoch³onne)  odwierty ze strefami przyodwiertowymi,
oznaczone na rysunku planu symbolem PG;
b) tereny rolnicze (grunty orne, sady, ³¹ki, pastwiska), oznaczone na rysunku planu symbolem R;
c) tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych, oznaczone
na rysunku planu symbolem WS;
d) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KD;
e) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW;
f) tereny kolei, oznaczone na rysunku planu symbolem
KK.
2. Na rysunku planu wprowadzono nastêpuj¹ce oznaczenia bêd¹ce ustaleniami planu:
a) granice obszaru objêtego planem miejscowymi;
b) granice administracyjne gmin;
c) granice strefy ochrony konserwatorskiej;
d) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
e) orientacyjny przebieg obiektów liniowych;
f) projektowane linie energetyczne.
3. Pozosta³e oznaczenia, wskazane na rysunku planu
gwiazdk¹, s¹ elementami informacyjnymi i nie stanow¹ ustaleñ planu miejscowego.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe

§4. 1. Dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej
(obiekty terenoch³onne)  odwierty ze strefami przyodwiertowymi, oznaczonych na rysunku planu symbolem PG ustala
siê:
- 1PG  odwiert R-4 ze stref¹ przyodwiertow¹ Ruchocice 4
o powierzchni oko³o 500 m2;
- 2PG  odwiert R-3 ze stref¹ przyodwiertow¹ Ruchocice 3
o powierzchni oko³o 500 m2;
Ustala siê koniecznoæ wyposa¿enia w/w terenów odwiertów i stref przyodwiertowych w niezbêdne urz¹dzenia i instalacje technologiczne celem eksploatacji i kontroli wydobycia
gazu.
Ustala siê zasilanie energetyczne z sieci pañstwowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami okrelonymi na rysunku planu.

Poz. 2962

Ustala siê od odwiertu odleg³oæ podstawow¹ (strefê
bezpieczeñstwa) na 50,00 m. Odleg³oæ podstawowa nie
stanowi ograniczenia dla upraw polowych. W strefie bezpieczeñstwa zabrania siê wznoszenia jakichkolwiek obiektów
niezwi¹zanych z ruchem zak³adu górniczego.
2. Dla terenu dróg wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala siê:
Tereny komunikacji  drogi dojazdowe wraz z placami
manewrowymi  dostêpnoæ komunikacyjna do odwiertów ze
strefami przyodwiertowymi.
3. Dla terenów po³o¿onych na trasie obiektów liniowych
w obszarze objêtym planem ustala siê:
1) dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem R ustala siê:
dotychczasowe ich przeznaczenie, a dla terenów do czasowego wy³¹czenia z produkcji rolnej, na których zosta³a zrealizowana inwestycja (inwestycje liniowe) przywraca siê
dotychczasowe u¿ytkowanie;
2) dla terenów wód powierzchniowych ródl¹dowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala siê
dotychczasowe ich przeznaczenie;
3) dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem KD ustala siê dotychczasowe ich przeznaczenie;
4) dla terenów kolei, oznaczonych na rysunku planu symbolem KK ustala siê dotychczasowe ich przeznaczenie.
4. Wzd³u¿ przebiegu (trasy) obiektów liniowych ustala siê
wprowadzenie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami stref
kontrolowanych i odleg³oci podstawowych (odleg³oci gazoci¹gów od obiektów terenowych).
§5. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
1. Zagospodarowanie terenu winno uwzglêdniaæ minimalizacjê wycinki drzew oraz ograniczyæ do minimum powierzchniê pozbawion¹ rolinnoci.
2. Prace ziemne oraz inne prace prowadzone w obrêbie bry³y
korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub
zadrzewieñ powinny byæ wykonywane rêcznie w sposób
najmniej szkodz¹cy drzewom lub krzewom.
3. Prace zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji powinny wykorzystywaæ najlepsze dostêpne techniki maj¹ce na celu osi¹gniêcie wysokiego ogólnego poziomu ochrony rodowiska.
4. Planowana inwestycja nie wp³ynie na obszar Natura 2000
specjalnej ochrony ptaków Wielki £êg Obrzañski (kod
obszaru PLB300004). Jest zlokalizowana ponad 6 km od
pó³nocnej granicy w/w obszaru.
5. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szcz¹tków
rolin lub zwierz¹t nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ Wojewodê Wielkopolskiego, a je¿eli to niemo¿liwe  Burmistrza Rakoniewic.
6. Zastosowaæ os³ony akustyczne na elementach generuj¹cych ha³as.
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7. Zat³aczanie wody z³o¿owej z powrotem do z³o¿a zabezpieczyæ przed mo¿liwoci¹ mieszania siê z wodami s³odkimi
w wy¿szych warstwach wodononych.

5. Przekroczenie cieków wodnych, dróg i linii kolejowych
wykonaæ technologi¹ nie naruszaj¹ca dna cieku lub podbudowy drogi i linii kolejowej.

8. Odpady powsta³e w wyniku eksploatacji instalacji i kwalifikuj¹ce siê jako odpady niebezpieczne nale¿y poddaæ
procesowi unieszkodliwienia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami o odpadach.

6. W granicach objêtych planem dopuszcza siê zajêcie pasa
monta¿owego, w ramach którego nast¹pi wydzielenie
pasa transportowego, wykopu i pasa odk³adu gruntu. Po
wykonaniu robót budowlanych nale¿y przywróciæ dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenu lub administratorem
terenu.

§6. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
W s¹siedztwie terenu przebiegu obiektów liniowych znajduj¹ siê stanowiska archeologiczne (czêæ rysunku A). Istnieje
koniecznoæ przeprowadzenia na etapie wykonywania prac
ziemnych w obszarze wystêpowania stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony badañ archeologicznych
w zakresie uzgodnionym z Wielkopolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. W przypadku kolizji inwestycji ze
stanowiskiem archeologicznym nale¿y przeprowadziæ archeologiczne badania ratownicze.
§7. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:
- na obszarze nie zachodzi potrzeba wyznaczenia przestrzeni publicznych.
§8. Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych:
1. Wyznacza siê strefê kontrolowan¹, o szerokoci 6,00 m
której linia rodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu.
W strefie kontrolowanej zabrania siê wznoszenia budynków, urz¹dzania sta³ych sk³adów i magazynów, sadzenia
drzew oraz podejmowania dzia³alnoci mog¹cych zagroziæ
trwa³oci gazoci¹gu podczas jego eksploatacji.
2. Odleg³oci podstawowe od obiektów liniowych wyznaczyæ na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów bran¿owych.
3. Ustalenia dotycz¹ce odleg³oci podstawowych dla obiektów terenoch³onnych zawarto w §4 ust. 1.
§9. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków
scalana i podzia³u nieruchomoci:
- na obszarze objêtym planem w myl obowi¹zuj¹cych
przepisów dopuszcza siê scalanie i wtórne podzia³y nieruchomoci.
§10. Ustalenia dotycz¹ce zasad rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Uk³ad komunikacyjny powi¹zany z istniej¹cym systemem
komunikacji.
2. Rozwi¹zanie techniczne kolizji z gazoci¹giem wysokiego
cinienia DN150 wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz normami bran¿owymi po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ gazoci¹gu.
3. W przypadku wyst¹pienia kolizji z urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi nale¿y uzyskaæ uzgodnienie z zarz¹dc¹ sieci.
4. Budowa podziemnej infrastruktury technicznej w odleg³oci od 4,00 m do 20,00 m od granicy terenu kolejowego
wymaga uzgodnienia z zarz¹dc¹ kolei.

7. W przypadku, gdy gazoci¹g przebiegaæ bêd¹ przez tereny,
ma których wystêpuj¹ urz¹dzenia melioracyjne, poszczególne etapy prac projektowych nale¿y uzgadniaæ z WZM
i UW w Poznaniu, Inspektoratem w Nowym Tomylu.
8. Zasilanie w energiê elektryczn¹ zapewniæ przez wybudowanie na potrzeby planu przy³¹czy energetycznych.
9. Odprowadzenie cieków technologicznych przewiduje siê
za pomoc¹ wybudowanej infrastruktury technicznej do
orodka centralnego w gminie Wielichowo. Nale¿y przewidzieæ monitoring wód podziemnych.
10. Plan ustala koniecznoæ zapewnienia zaopatrzenia w wodê
do celów ganiczych. Nale¿y przewidzieæ drogi po¿arowe.
§11. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów:
-

na obszarze objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów i urz¹dzeñ o charakterze tymczasowym niezwi¹zanych realizacj¹ ustaleñ planu.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe

§12. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych
i lenych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. 121 poz.
1266 2004 r. ze zmian¹) niniejszym planem zmienia siê
przeznaczenie gruntów rolnych o powierzchni:
RIVa pow. 0,185 ha, co nie zwalnia od obowi¹zku wy³¹czenia ka¿dorazowo z produkcji rolnej.
§13. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych
w planie ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§14. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi gminy Rakoniewice.
§15. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a, o której mowa w ust. 1, podlega równie¿
publikacji na stronie internetowej gminy.
Przewodnicz¹ca Rady
() Aleksandra Tomaszewska
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVI/372/2006
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 26.04.2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG WNIESIONYCH W ZWI¥ZKU Z WY£O¯ENIEM PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów terenoch³onnych i obiektów liniowych
zwi¹zanych z zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego £êki,
Wielichowo, Ruchocice dla terenu po³o¿onego w gminie
Rakoniewice.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska
w Rakoniewicach ustala co nastêpuje:
§1. W czasie wy³o¿enia projektu planu oraz w ci¹gu 14 dni
po jego wy³o¿eniu nie wniesiono ¿adnych uwag.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XXXVI/372/2006
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 26.04.2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH
W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów terenoch³onnych i obiektów liniowych
zwi¹zanych z zagospodarowaniem z³ó¿ gazu ziemnego £êki,
Wielichowo, Ruchocice dla terenu po³o¿onego w gminie
Rakoniewice.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska

w Rakoniewichach okrela nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalez¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania:
§1. Na obszarze objêtym przedmiotowym planem nie
znajduj¹ siê inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
których realizacja nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
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2963
UCHWA£A Nr XLIX/295/2006 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie czêciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591ze zm.1) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.2), po stwierdzeniu
zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - uchwa³a Rady Gminy
Komorniki z dnia 14 listopada 1997 roku nr XXXIX/209/97,
z póniejszymi zmianami - uchwa³a nr XXIX/195/2001 z dnia
13 lutego 2001 roku, uchwa³a nr XXXVX/227/2001 z dnia 28
wrzenia 2001 roku, uchwa³a nr XLVX/305/2002 z dnia 10
wrzenia 2002 roku zmienione uchwa³¹ nr XXXIX/235/2005
Rady Gminy Komorniki z dnia 20 wrzenia 2005 roku Rada
Gminy Komorniki uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I

powierzchni 0,43 ha, których granice okrelono na rysunku
zmiany miejscowego planu.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) miejscowym planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice etap I, uchwalony uchwa³¹ Nr XXXV/231/2001 z dnia
28.09.2001 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr
132 z 2001 r., poz. 2587),
2) zmianie miejscowego planu - nale¿y przez to rozumieæ
zmianê miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1,
wprowadzon¹ niniejsz¹ uchwa³¹;
3) rysunku zmiany miejscowego planu - nale¿y przez to
rozumieæ czêæ graficzn¹ - integraln¹ czêæ niniejszej
uchwa³y, o której mowa w §1 ust. 2.

Przepisy wstêpne

ROZDZIA£ II

§1. 1. Uchwala siê czêciow¹ zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap),
uchwalonego uchwa³¹ Nr XXXV/231/2001 z dnia 28.09.2001 r.
(Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 132 z 2001 r., poz.
2587), zwan¹ dalej zmian¹ miejscowego planu w zakresie
obejmuj¹cym dzia³ki o numerach ewidencyjnych 77/27, 77/28,
77/19 i 187, po³o¿one w rejonie ulicy Polnej.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.

2. Integraln¹ czêci¹ zmiany miejscowego planu, o której
mowa w ust. 1, jest czêæ graficzna, opracowana na mapie
sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:2.000, zatytu³owana Czêciowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap) w zakresie obejmuj¹cym
dzia³ki o nr. ewid. 77/27, 77/28, 77/19 i 187 po³o¿one w rejonie
ulicy Polnej.
3. Niniejsza uchwa³a zawiera nastêpuj¹ce za³¹czniki:

§3. 1. Utrzymuje siê zgodne z miejscowym planem przeznaczenie terenów w obszarze objêtym czêci¹ A.
2. Zmienia siê przeznaczenie czêci B z terenów rolnych,
oznaczonych w miejscowym planie symbolem R na tereny
zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem M.
3. Symbole graficzne terenów oraz usytuowanie linii
rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania okrela rysunek zmiany miejscowego planu.

1) za³¹cznik Nr 1 - Rysunek zmiany miejscowego planu;
2) za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu;
3) za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji,
zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych
gminy, oraz o sposobie ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
4. Zmiana miejscowego planu obowi¹zuje na obszarze,
sk³adaj¹cym siê z dwóch wyodrêbnionych czêci: czêci¹
oznaczon¹ liter¹ A, obejmuj¹c¹ dzia³ki o numerach ewidencyjnych 77/27, 77/28 i 77/19 i czêci¹ oznaczon¹ liter¹ B,
obejmuj¹c¹ dzia³kê o numerze ewidencyjnym 187), o ³¹cznej

ROZDZIA£ III
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
§4. Utrzymuje siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego zgodne z miejscowym planem.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
§5. Obowi¹zuj¹ zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego zgodne z miejscowym planem.
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§6. Zmienia siê §2 pkt 6 miejscowego planu wprowadzaj¹c obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz
szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami).
ROZDZIA£ V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§7. Obowi¹zuj¹ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury-wspó³czesnej zgodne z miejscowym planem.

Poz. 2963

5. Mo¿liwoæ lokalizowania obiektów pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ dróg a lini¹ zabudowy okrela miejscowy plan.
ROZDZIA£ VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
§11. Nie okrela siê terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych.
ROZDZIA£ IX

ROZDZIA£ VI
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych.
§8. Nie okrela siê terenów, dla których nale¿y ustaliæ
wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych.
ROZDZIA£ VII
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
§9. Ustalenie miejscowego planu dotycz¹ce wysokoci
budynków uzupe³nia siê o dopisanie do s³owa kondygnacja
zastosowanego w ró¿nych liczbie i przypadkach odpowiednio
odmienionego s³owa nadziemna.
§10. 1. Okrela siê nieprzekraczalne linie zabudowy dla
czêci A, usytuowane w odleg³oci:
1) od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej - 6 m,
2) od linii rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej - 8 m,
3) od linii napowietrznej 15 kV - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami;
2. Okrela siê linie zabudowy dla czêci B:

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych miejscowym planem.
§12. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych scalania
i podzia³u gruntów w rozumieniu przepisów odrêbnych.
§13. Ustala siê zasady podzia³u terenu na dzia³ki zgodnie
z miejscowym planem.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
§14. Nie wystêpuj¹ systemy komunikacji i infrastruktury
technicznej, dla których nale¿y okreliæ zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy.
§15. Ustala siê zasady pod³¹czenia budynków do sieci
infrastruktury technicznej zgodne z miejscowym planem.
§16. Do celów grzewczych nale¿y korzystaæ z paliw p³ynnych lub innych paliw ekologicznych.
ROZDZIA£ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenu.

1) obowi¹zuj¹ce - usytuowane w odleg³oci 8 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej;

§17. Nie okrela siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania.

2) nieprzekraczalne - usytuowane w odleg³oci 5 m od granicy rowu.

ROZDZIA£ XII

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii napowietrznej
15 kV przestan¹ obowi¹zywaæ po prze³o¿eniu linii poza dzia³kê.
4. Linie zabudowy, o których mowa w ust. 1, pkt 1 i 2 oraz
w ust. 2, okrelono na rysunku zmiany miejscowego planu.

Stawki procentowe od wzrostu wartoci nieruchomoci.
§18. Zachowuje siê stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
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DZIA£ XIII
Przepisy koñcowe.
§19. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/231/2001 Rady Gminy
Komorniki z dnia 28.09.2001 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 132 z 2001 r., poz. 2587), w czêci uregulowanej niniejsz¹ zmian¹ miejscowego planu.

Poz. 2963

§21. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Kazimierz Sowa
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz.
128.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLIX/295/2006
Rady Gminy Komorniki
z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie czêciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap)

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
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Podczas wy³o¿enia do publicznego wgl¹du wy¿ej okrelonej czêciowej zmiany miejscowego planu nie wp³ynê³y ¿adne uwagi.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XLIX/295/2006
Rady Gminy Komorniki
z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie czêciowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap)

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717, z pón. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z pón. zm.) oraz art. 111
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z pón. zm.) Rada Gminy Komorniki rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Sposób realizacji, zapisanych w czêciowej zmianie miejscowego planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.

W zwi¹zku z uchwaleniem czêciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice (I etap), nie przewiduje siê realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy i co za tym idzie, nie pojawiaj¹ siê
obci¹¿enia finansowe dla gminy z tego tytu³u.
2. Zasady finansowania zapisanych w czêciowej zmianie
miejscowego planu inwestycji.
W zwi¹zku z tym, ¿e uchwalenie czêciowej zmiany
miejscowego planu nie przewiduje realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ
w³asnych gminy, nie zachodzi koniecznoæ ustalenia zasad ich finansowania.
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2964
UCHWA£A Nr XXXVII/254/2006 RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 12 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Gniezno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r., Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203,
Nr 167 poz. 1759 z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnienie, uchwala siê co nastêpuje:
§1. Uchwala siê regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Gniezno w brzmieniu jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr 168/XIII/97 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 padziernika 1997 r. w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie gminy Gniezno.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXVII/254/2006
Rady Gminy Gniezno
z dnia 12 czerwca 2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI L PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY GNIEZNO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Niniejszy regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Gniezno, a w
szczególnoci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci oraz na drogach, warunków rozmieszczenia tych
urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
3) czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytkowania.
7) wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej,
w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na okrelonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomociach.
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);
2) nieruchomoci - nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie z art.
46 §1 kodeksu cywilnego, czêæ powierzchni ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoci, jak równie¿ budynki
trwale z gruntem zwi¹zane lub czêæ takich budynków;
3) gminie- nale¿y przez to rozumieæ Gminê Gniezno;
4) najemcach/w³acicielach lokalu - nale¿y przez to rozumieæ
najemców lub w³acicieli lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, którzy, w celu posiadania mo¿liwoci uzyskania
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indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór
odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach - nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane
zgodnie z treci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane
z podmiotem uprawnionym przez w³acicieli nieruchomoci oraz najemców/w³acicieli lokali;
6) indywidualnych kontach - nale¿y przez to rozumieæ prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów z w³acicielami nieruchomoci lub najemcami/w³acicielami
lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa
wyselekcjonowanych i przekazanych podmiotowi uprawnionemu przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/
w³acicieli lokali, odpadów; indywidualne konta nie s¹
prowadzone dla w³acicieli nieruchomoci prowadz¹cych
na nich dzia³alnoæ gospodarcz¹; je¿eli na terenie nieruchomoci w³aciciel zamieszkuje i prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem
uprawnionym dwie odrêbne umowy i do odrêbnych urz¹dzeñ sk³adaæ odpady komunalne;
7) górnych stawkach op³at - nale¿y przez to rozumieæ zgodne
z treci¹ art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/w³acicieli lokali za us³ugi, podmiotów uprawnionych,
w zakresie pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO)
- nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê
Ministrów zgodnie z treci¹ art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.
628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz.
159 z dnia 28 lutego 2003 r.,
9) stawkach op³at - nale¿y rozumieæ przez to wysokoæ op³at
uiszczanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê/
w³aciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór
odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i miesi¹ca, których wysokoæ
skalkulowana jest z uwzglêdnieniem: iloci wytwarzanych
przez jedn¹ osobê odpadów; kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, sk³adowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wy³¹czaj¹c kosztów budowy instalacji, urz¹dzeñ
i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamkniêcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowañ wynik³ych faktu realizacji obiektu lub
kosztów zabezpieczenia roszczeñ; podmiot uprawniony
zobowi¹zany jest do pomniejszania stawek op³at o wp³ywy uzyskiwane z op³at produktowych z wojewódzkiego
funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, wp³ywy uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami
odzysku, wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y niektórych
surowców wtórnych oraz wp³ywy uzyskane od samorz¹du
z tytu³u dop³at do selektywnej zbiórki i odbioru; iloæ
odpadów wytwarzanych w przeci¹gu roku przez jedn¹
osobê, oszacowana jest osobno dla obszarów wsi i miast,
przy czym pierwsze oszacowanie dokonane zosta³o
w oparciu o dane zawarte w KPGO, z tym ¿e:

Poz. 2964

a) stawka op³aty jest naliczana na ka¿d¹ z osób faktycznie
zamieszkuj¹cych nieruchomoæ; ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencjê
ludnoci, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o owiadczenia w³acicieli
weryfikowane wywiadem rodowiskowym; nieruchomoci o charakterze letniskowym, s³u¿¹ce pobytowi
czasowemu, s¹ traktowane jako zamieszka³e sezonowo, a ich w³aciciele maj¹ obowi¹zek uiszczaæ op³atê
za ca³y czas trwania sezonu jaki w danym regionie
obowi¹zuje, odniesion¹ do iloci osób, dla której pobytu nieruchomoæ jest przystosowana;
b) w stawce op³aty wkalkulowane s¹ koszty odbioru
i kompostowania odpadów zielonych pochodz¹cych
z nieruchomoci posiadaj¹cych ogród; w stawce op³aty wkalkulowane s¹ równie¿ koszty odbioru odpadów
budowlanych z remontów, na które nie jest wymagane
pozwolenie na budowê;
10) stawkach op³at za m3 - nale¿y przez to rozumieæ stawki
op³at odniesione do jednostki objêtoci odpadów; w oparciu o nie oraz o objêtoæ koniecznych do ich zebrania
urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów na odpady, naliczane bêd¹ op³aty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomoci nie bêd¹cych mieszkalnymi, których w³acicielami s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹
oraz inne podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, instytucje, nie bêd¹ce mieszkañcami;
11) zni¿kach w op³atach - nale¿y przez to rozumieæ, zgodne
z treci¹ art. 6 ust. 4 ustawy, zni¿ki, w stosunku do górnych
stawek op³at, udzielane w roku nastêpnym, w³acicielom
nieruchomoci oraz najemcom/w³acicielom lokali, w zamian za zarejestrowan¹ na indywidualnych kontach, masê
odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny
w roku poprzednim, z tym ¿e:
a) wysokoæ zni¿ek uzale¿niona jest od osi¹gniêtego,
w sposób indywidualny, poziomu selekcji;
b) maksymalna wysokoæ zni¿ek udzielana jest w³acicielom nieruchomoci oraz najemcom/w³acicielom lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie gospodarki
odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru;
c) zni¿ki w op³atach s¹ udzielane za uzyskanie nastêpuj¹cych rednich poziomów selekcji:
od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego
w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru
- zni¿ka w wysokoci 20% od pe³nej op³aty za odbiór
odpadów nieselekcjonowanych,
od 76% do 99% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 30%,
przy 100% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 40%;
zni¿ki nie przys³uguj¹ podmiotom gospodarczym przekazuj¹cym podmiotowi uprawnionemu do odbioru
odpady komunalne;
12) poziomach selekcji - nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z docelowymi zapisami KPGO, ¿e w kolejnych latach

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120

 12783 

gminy powinny od jednej osoby odbieraæ selektywnie
nastêpuj¹ce iloci odpadów:
a) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji:
na wsi w roku 2006 - 2 kg, w 2007 - 4 kg, w 2008 - 7kg,
w 2009 - 10 kg, w 2010-13 kg;
b) opakowañ z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami:
na wsi w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 - 36 kg;
c) odpadów wielkogabarytowych:
na wsi w roku 2006 - 4 kg, w roku 2007 - 5 kg, w roku
2008 - 6 kg, w roku 2009 - 8 kg, w roku 2010 - 10
kg, w roku 2011-11 kg, w roku 2012 - 12 kg, w roku
2013-13 kg, w roku 2014 - 14 kg;
d) odpadów budowlanych:
na wsi w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku
2008 - 20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010
- 32 kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg,
w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg;
e) odpadów niebezpiecznych:
na wsi w roku 2006 - 0,3 kg, w roku 2007 - 0,8 kg,
w roku 2008 - 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku
2010 - 2,4 kg;

Poz. 2964

19) odpadach niebezpiecznych - rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc np.: baterie,
akumulatory, wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
rodkach ochrony rolin i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO,
jednostkami wdra¿aj¹cymi system gospodarki przeterminowanymi rodkami farmaceutycznymi s¹ gminy;
20) harmonogramie - nale¿y przez to rozumieæ harmonogram
odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno;
21) podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wydane przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), organ wykonawczy
jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym, wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci,

13) rednim poziomie selekcji - nale¿y przez to rozumieæ
redni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê/w³aciciela lokalu poziomów selekcji dla, wymienionych w ust. 12 poszczególnych strumieni
odpadów podlegaj¹cych selekcji.

b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,

14) odpadach wielkogabarytowych - nale¿y przez to rozumieæ
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych
w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e jego sk³adniki, ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

22) chowie zwierz¹t - rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania;

15) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji - nale¿y przez to
rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier
i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z papieru
i tektury, tekstylia, oraz czêæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
16) odpadach zielonych - nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów
ulegaj¹cych
biodegradacji,
powstaj¹cych
w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
17) odpadach opakowaniowych - nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
18) odpadach budowlanych - rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹
w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne;

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t

23) zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza, a w
szczególnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, winki
morskie, ryby i ¿ó³wie hodowane w akwarium oraz inne
zwierzêta uznane za nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;
24) zwierzêtach gospodarskich - nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególnoci: konie, byd³o, winie, owce,
kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie,
króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
25) zwierzêtach bezdomnych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod
której opiek¹ trwale pozostawa³y.
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ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci

Poz. 2964

-

na obszarach wiejskich w cyklu miesiêcznym,

7) zbieranie w pojemnikach odpadów nie podlegaj¹cych
selekcji, a wiêc:
a) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych

§3. W³aciciele nieruchomoci oraz najemcy/w³aciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenie
nieruchomoci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoci w opisane w Rozdziale III
urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje
odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki
zosta³ opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoci w zbiornik
bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub przydomow¹
oczyszczalniê cieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania
okrelone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoci do nowej sieci kanalizacyjnej
w terminie 9 miesiêcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych;
5) oddzielne gromadzenie cieków bytowych i gnojówki oraz
gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego
zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:
-

na obszarach wiejskich mog¹ byæ, po zg³oszeniu
tego faktu odbiorcy lub zarz¹dzaj¹cemu systemem,
kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozosta³ych przypadkach s¹ odbierane od
mieszkañców przez podmiot uprawniony w cyklu
miesiêcznym;

b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami odbierane s¹:
-

na obszarach wiejskich w cyklu dwumiesiêcznym,

c) odpady niebezpieczne odbierane s¹:
-

na obszarach wiejskich odbierane s¹ od mieszkañców w cyklu kwartalnym

d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹:
-

od mieszkañców wsi w cyklu pó³rocznym,

e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów
bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie;
f) odpady nieselekcjonowane odbierane s¹:

b) szk³a nieopakowaniowego,
c) odpadów mineralnych
d) drobnej frakcji popio³owej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do
odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
9) uprz¹tanie z powierzchni nieruchomoci i z wnêtrza
budynków ka¿dej substancji lub przedmiotu nale¿¹cych do jednej z kategorii okrelonych w za³¹czniku nr
1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pón, zm.), których
posiadacz pozbywa siê, zamierza siê pozbyæ lub do ich
pozbycia siê jest obowi¹zany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;
*10) usuwanie z terenu nieruchomoci wraków pojazdów
mechanicznych;
11) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan
oraz innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na
odpady;
*12) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêci nieruchomoci;
13) likwidowanie liskoci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów nie¿nych
przy u¿yciu piasku zmieszanego ze rodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz
drzewa;
*14) utrzymywanie czystoci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejciach, pod mostami
i wiaduktami, itp.;
*15) utrzymywanie w stanie wolnym od zamiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:
a) na terenie nieruchomoci nie s³u¿¹cej do u¿ytku
publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce
cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach, w szczególnoci cieki takie
nie mog¹ byæ odprowadzane bezporednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko
w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
17) naprawy, drobne, a wiêc wymiana kó³, wiec zap³onowych, ¿arówek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120

 12785 

pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomoci tylko za zgod¹
w³aciciela nieruchomoci i tylko wtedy, gdy nie s¹
one uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady s¹ gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy
ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach;
18) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach
spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26
lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U. z 2000 r.
Nr 81, poz. 991), czyli na pod³o¿u utwardzonym
i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach
na odchody o pojemnoci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
19) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie
18;
20) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów
na urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
21) selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne,
powstaj¹cych na terenie nieruchomoci w wyniku
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
z pón. zm.);
22) stosowanie siê w³acicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego
Regulaminu;
23) zg³aszanie do urzêdu gminy faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wciekliznê;
24) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, rolin, produktów rolinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej przez
wojewódzkiego inspektora ochrony rolin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003
roku o ochronie rolin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94);
25) uprz¹tanie przez w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych
wzd³u¿ ulicy po opadach: b³ota, niegu, lodu z powierzchni nieruchomoci, w tym z podwórzy, przejæ,
bram, itp. (przy czym nale¿y to realizowaæ w sposób
nie zak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;
26) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
§4. Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoci i porz¹dku, zabrania siê:
1) stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska dla usuniêcia niegu i lodu;
*2) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury,
urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów,
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rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat
przystanków, rolinnoci, deptania trawników oraz zieleñców;
*3) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.;
*4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu
cianami;
5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci i uprawiania sportu;
6) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
7) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych;
8) wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi;
9) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci.
10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów,
itp.;
11) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie,
rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi i pobierana jest za to op³ata
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (test jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2086);
*12) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, ¿e
postój samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep mo¿liwy
jest wy³¹cznie w miejscach do tego wyznaczonych;
13) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu
w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001
r. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.).
14) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê spalanie
odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;
ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych urz¹dzeñ i ich utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
§5. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystoci ciek³ych na terenie nieruchomoci:
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1) w³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci
i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów
z nieruchomoci, z uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na
odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji dostarczane s¹
w³acicielowi nieruchomoci odp³atnie przez podmiot
uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami oraz
odpady niebezpieczne s¹ w³acicielom nieruchomoci oraz
najemcom/w³acicielom lokali dostarczane przez podmiot
uprawniony, nieodp³atnie.
2) w³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i
porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie wielkoci
zbiornika bezodp³ywowego do iloci osób stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie, w taki sposób by
opró¿nianie by³o konieczne nie czêciej ni¿ raz w tygodniu
bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoæ przydomowej oczyszczalni cieków musi zostaæ
dostosowana do iloci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okrelonego
w przepisach odrêbnych;
3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie
gminy to:
a) kosze uliczne o pojemnoci od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemnoci 110 l, 240 l, 1.100
l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali, papieru
i tektury; wielomateria³owych o pojemnoci od 800 l
do 1.500 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemnoci, uwzglêdniaj¹ce normy zawarte
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
-

na wsi - po zg³oszeniu podmiotowi uprawnionemu
i zapisaniu tego faktu w umowie, w³aciciel nieruchomoci mo¿e sk³adaæ je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy w³aciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym
kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w odrêbny, przeznaczony do tego celu,
kube³ koloru br¹zowego i tam sk³adaæ;

b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹,
tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:
-

na wsi sk³adane s¹ do worków, odrêbnych na
opakowania (koloru czarnego) i odrêbnych na
odpady niebezpieczne (koloru czerwonego), do-
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starczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie z harmonogramem; odpady
niebezpieczne musz¹ byæ zbierane do worków
w oryginalnych opakowaniach transportowych
zabezpieczaj¹cych rodowisko i ludzi przed ich
oddzia³ywaniem;
-

mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹
tak¿e zwróciæ je bezp³atnie do aptek, a zu¿yte baterie
do sklepów, które dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami;

c) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych
urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na chodnik
przed wejciem do nieruchomoci lub na miejsce
wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoci, z którego odbierane s¹ przez podmiot uprawniony;
d) odpady budowlane i zielone s¹ sk³adane do kontenera
dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim
odbierane.
§6. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na
drogach publicznych:
1) gmina i prowadz¹cy handlow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
s¹ zobowi¹zani ustawiæ w miejscach publicznych pojemniki przeznaczone na selektywn¹ zbiórkê, które niezale¿nie
od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupe³niaj¹ gminny system selektywnej zbiórki odpadów
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane
w miejscach publicznych, maj¹ pojemnoæ od 0,8 do 1,5
m3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s¹
przeznaczone, a wiêc:
a) zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
b) bia³y: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
c) niebieski: przeznaczony na papier i tekturê opakowaniowe i nieopakowaniowe;
d) ¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;
e) czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale;
f) czarny: przeznaczony na opakowania wielomateria³owe;
2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi handlowo-us³ugowe, przystanki komunikacji, parki s¹ przez w³acicieli nieruchomoci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych
tereny komunikacji publicznej obowi¹zkowo wyposa¿one
w zamocowane na sta³e kosze uliczne, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
a) na przystankach komunikacji kosze nale¿y lokalizowaæ
pod wiat¹, a jeli jej nie ma - to w s¹siedztwie
oznaczenia przystanku;
b) wielkoæ koszy ulicznych zosta³a okrelona w §5 pkt;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120

 12787 

3) organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w pojemniki
na odpady oraz w szalety przenone w iloci dostosowanych do liczby uczestników i czasu trwania imprezy.
§7. Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoci p³ynnych:
1) na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady oraz worki
z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoci otwierania wejcia
na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma,
nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren
nieruchomoci;
2) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia;
3) w³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymywania
pojemników na odpady w stanie czystoci, dobrym stanie
technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; us³ugi
w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
4) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym
harmonogramem na chodnik lub ulicê przed wejciem na
teren nieruchomoci w zabudowie jednorodzinnej lub na
miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
5) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹
byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony
kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniaj¹cym
korzystania z nieruchomoci lub wyznaczonym do tego
celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
§8. Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aciwej eksploatacji urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodp³ywowych:
1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la,
szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoci gospodarczej;
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na odpady,
jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:
a) opakowania z zawartoci¹, np. ¿ywnoci¹, wapnem,
cementem,
b) kalkê techniczn¹,
c) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
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4) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê wrzucaæ:
a) ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) lustra,
c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne
z pozosta³ociami zawartoci,
d) szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
e) szyby samochodowe;
5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych
zabrania siê wrzucaæ:
a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre
folie,
b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki
i pojemniki po farbach i lakierach,
c) opakowania po rodkach chwasto i owadobójczych;
Zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki bytowe.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§9. Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do zawarcia
umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów
komunalnych;
2) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani, w celu umo¿liwienia przygotowania treci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
zgodnej ze stanem ewidencji ludnoci liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoci.
3) w³aciciele nieruchomoci prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
informacji umo¿liwiaj¹cych, obliczenie zapotrzebowania
na pojemniki i przygotowanie treci umowy;
4) w³aciciele nieruchomoci, które nie s¹ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do opró¿niania zbiornika bezodp³ywowego lub opró¿niania osadnika oczyszczalni przydomowej przez podmiot uprawniony;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane jest
w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak
licznika, w oparciu o zapisane w §5 pkt 2 normy, które
wynikaj¹ z treci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia norm
zu¿ycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
6) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa
rolnego i w zwi¹zku z tym nie odprowadzaj¹cy jej do

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120

 12788 

zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby
bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w oparciu
o wy¿ej wymienione normy;
7) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³acicielem nowowybudowanych nieruchomoci przez
podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie
obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pón. zm.);
8) organizator imprezy masowej, nie póniej ni¿ 14 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest zobowi¹zany
wyst¹piæ z wnioskiem do Wójta Gminy Gniezno o wydanie
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz.U. z 1997 r. Nr
106, poz. 680 z pón. zm.). Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
opiniê Komendanta Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Kierownika Jednostki Organizacyjnej Pomocy Doranej
(Pogotowia Ratunkowego) oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
§10. Konsekwencje nie realizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³acicieli nieruchomoci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aciwym stanie, przy³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej lub wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik
bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoci w przydomow¹ oczyszczalniê cieków, uprz¹tanie b³ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli
wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by; w przypadku
stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków wójt
wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej wykonanie
podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);
2) wójt dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia
przez w³acicieli nieruchomoci umów na us³ugi odbioru
odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, oraz
wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego
tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
opisanych w pkt 2, wójt wydaje z urzêdu decyzjê, w której
ustala obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoæ, terminy
uiszczania oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ w celu ich
opró¿nienia; w takich przypadkach gmina organizuje w³acicielom nieruchomoci odbieranie odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych; decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoci;
decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega przed³u¿eniu na rok
nastêpny, je¿eli w³aciciel nieruchomoci na co najmniej
trzy miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie
przedstawi umowy, w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póniejszy ni¿ data utraty mocy
obowi¹zuj¹cej decyzji; do op³at wymierzonych wy¿ej
wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III ustawy
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z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, w³aciciel nieruchomoci
jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres jednego roku;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego, w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany
do usuniêcia ich w terminie 30 dni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;
§11. Czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenu nieruchomoci, zgodnie z §3 pkt 6 niniejszego
Regulaminu;
2) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
a) na obszarach wiejskich - raz na dwa tygodnie;
b) niezale¿nie od czêstotliwoci opró¿niania koszy ulicznych okrelonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹
obowi¹zek nie dopuciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemiê;
c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê stosownie do potrzeb;
d) w³aciciele nieruchomoci wyposa¿onych w zbiorniki
bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia b¹d wylewania na powierzchniê terenu;
e) w³aciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani usuwaæ
odpady codziennie;
f) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenone toalety oraz usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
§12. Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane,
s¹ odbierane od w³acicieli nieruchomoci zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie
Gniezno
2) w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany umieciæ urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym,
dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma, nale¿y wystawiaæ je
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ
wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem
na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120

 12789 

Poz. 2964

ROZDZIA£ VI

ci lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu
w zabudowie wielorodzinnej;
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach,
w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê
w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni
przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia
w³aciciela nieruchomoci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego;
6) czêstotliwoæ opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji;

Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
§15. 1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/w³acicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.
2. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a wiêc:
1) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji,
2) zielonych, np. z pielêgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,

7) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i transportu odpadów oraz nieczystoci p³ynnych pracownicy
podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek natychmiast
usun¹æ;

3) papieru i tektury nieopakowaniowych,

8) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ
odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one bezpieczeñstwu
ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

6) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

9) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.

4) opakowania z papieru i tektury,
5) opakowañ wielomateria³owych,

7) opakowañ z tworzyw sztucznych,
8) tekstyliów,
9) szk³a nieopakowaniowego,
10) opakowañ ze szk³a,
11) metali,

ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów
wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia
zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione.
§13. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995,
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹
zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoci.
§14. Zgodnie z zapisami KPGO i treci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych
latach wyselekcjonowaæ sporód odpadów komunalnych
przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz
recyklingowi iloci odpadów podane w §2 ust. 12

12) opakowañ z blachy stalowej,
13) opakowañ z aluminium,
14) odpadów mineralnych,
15) drobnej frakcji popio³owej,
16) wielkogabarytowych, np. mebli, sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego,
17) budowlanych z remontów mieszkañ i budynków,
18) niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb
i lakierów, opakowañ po rodkach ochrony rolin i nawozach
3. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
iloci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do
sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
aby by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
4. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez
selektywne zbieranie ich przez w³acicieli nieruchomoci
i selektywny ich odbiór przez przedsiêbiorców, a w dalszej
kolejnoci przez w³aciwe postêpowanie z nimi
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ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.

Poz. 2964

wienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów przewodników,
c) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk
oraz tereny objête zakazem na podstawie odrêbnych
uchwa³ rady gminy;

§17. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci,
zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie tych zwierz¹t.

d) zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne
jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy
w³aciciel ma mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za
agresywne;

§18. Do obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:

e) zwolnienie przez w³aciciela nieruchomoci psów ze
smyczy na terenie nieruchomoci mo¿e mieæ miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomoæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;

1) w odniesieniu do psów:
a) zarejestrowanie w Urzêdzie Gminy (wymiar podatków)
w terminie jednego miesi¹ca od wejcia w posiadanie
psa; wpis w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane:
-

imiê i nazwisko w³aciciela,

-

adres w³aciciela,

-

numer identyfikacyjny nadany psu,

-

imiê psa,

b) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym, którego
wzór okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
c) wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
d) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
- w na³o¿onym kagañcu,
e) op³acanie podatku od posiadania psów, którego wysokoæ ustala corocznie rada gminy,
f) systematyczne szczepienie przeciwko wcieklinie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakanych zwierz¹t (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625),
która nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku
powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie
w³adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y miejskiej zawiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
g) uzyskanie zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treci¹ Rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687).
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) sta³y i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci
publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy itp., postano-

f) natychmiastowe usuwanie, przez w³acicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego, a w szczególnoci na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych,
itp.;
3) postanowienia pkt 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej.
§19. 1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest zabronione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej takich
jak, zwarte tereny zabudowane, zajête przez budownictwo
wielorodzinne, instytucje u¿ytecznoci publicznej, hotele, strefy
przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
2. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pón. zm.),
b) wszelka uci¹¿liwoæ hodowli dla rodowiska w tym emisje
bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do obszaru
nieruchomoci, na której jest prowadzona.
3. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierz¹t
gospodarskich jest podstawowym ród³em utrzymania rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wójt.
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4. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ
zapisów §3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegaæ przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) gromadziæ i usuwaæ nieczystoci, które nie s¹ obornikiem
i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla cieków;
c) sk³adowaæ obornik w odleg³oci co najmniej 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak
by odcieki nie mog³y przedostawaæ siê na teren s¹siednich
nieruchomoci;
d) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy do roku wiosn¹
i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony.

Poz. 2964

§22. Termin i obszar, na którym przeprowadza siê powszechn¹ deratyzacjê uchwala Rada Gminy po zasiêgniêciu
opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
§23. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe.
§24. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Gniezno.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania.
§21. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomoci. Obowi¹zek ten realizowany jest w miarê wyst¹pienia takiej potrzeby.

Za³¹cznik nr 1
do regulaminu o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Gniezno

ZNACZEK IDENTYFIKACYJNY PSA
Wykonany z metalu o kszta³cie ko³a z nastêpuj¹cymi
elementami:
- napis Gmina Gniezno,
- numer z rejestru psów.

* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Nr PN.II-7.0911-304/06 z dnia 10 lipca 2006 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §3 pkt 10, 12, 14 i 15, §4 pkt 2, 3, 4, 12 za³¹cznika
do uchwa³y nr XXXVII/254/06 Rady Gminy Gniezno z dnia 12
czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Gniezno - ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa.
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2965
UCHWA£A Nr XXXVI/260/06 RADY GMINY W KWILCZU
z dnia 12 czerwca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Kwilcz
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Miêdzychodzie Rada
Gminy w Kwilczu uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
Gminy Kwilcz, zwany dalej Regulaminem, okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Kwilcz.
§2. Regulamin obowi¹zuje w³acicieli nieruchomoci,
mieszkañców oraz osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie
Gminy Kwilcz.

- odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, obiektach u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci, w tym
nieczystoci, gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych,
- porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady
uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów
opieki zdrowotnej i zak³adów weterynaryjnych.
3. Podmiotach gospodarczych - nale¿y przez to rozumieæ
osobê fizyczn¹ lub prawn¹, posiadaj¹c¹ zezwolenie Wójta
Gminy Kwilcz na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów.
§5. 1. Sta³e odpady komunalne sk³aduje siê na sk³adowisku nale¿¹cym do ZUO CLEAN CITY w Mnichach lub innym
legalnym.
2. P³ynne odpady komunalne s¹ unieszkodliwiane
w oczyszczalni cieków w Kwilczu i Luboszu oraz w oczyszczalniach przydomowych na terenach niezurbanizowanych.
ROZDZIA£ II

§3. Gmina tworzy odpowiednie warunki do utrzymania
czystoci i porz¹dku poprzez:
a) tworzenie i realizacjê polityki ekologicznej;
b) propagowanie zachowañ proekologicznych ludnoci;
c) dofinansowanie urz¹dzeñ, materia³ów, sprzêtu s³u¿¹cego
do sk³adowania, unieszkodliwiania i transportu odpadów,
a szczególnie do selektywnej zbiórki odpadów;
d) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie
odpadów komunalnych przez w³acicieli nieruchomoci;
e) prowadzenia dzia³alnoci w zakresie oczyszczania cieków
komunalnych;
f) utrzymywanie szaletów publicznych;
g) wydawanie zezwoleñ na prowadzenie us³ug podmiotom
gospodarczym i wspó³dzia³anie z nimi; bie¿¹c¹ kontrolê
w zakresie niniejszej uchwa³y;
h) kierowanie na podstawie kodeksu wykroczeñ na drogê
karn¹ spraw w stosunku do osób, nie stosuj¹cych siê do
niniejszej uchwa³y.
§4. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. W³acicielach nieruchomoci - nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomociami.
2. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ:

Szczegó³owe zasady utrzymywania porz¹dku i czystoci
na terenie gminy Kwilcz oraz obowi¹zki w³acicieli
i u¿ytkowników nieruchomoci

§6. 1. Komunalne odpady sta³e nale¿y gromadziæ w szczelnych i zamkniêtych pojemnikach przenonych lub w pojemnikach kontenerowych.
2. Urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na
terenie gminy to:
- kosze uliczne,
- pojemniki na odpady o pojemnoci od 90 l do 1100 l,
- pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowañ
ze szk³a, tworzyw sztucznych, papieru i tektury; wielomateria³owych o pojemnoci od 800 l do 1500 l,
- kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
3. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ wyposa¿yæ
je w odpowiedni¹ liczbê pojemników dostosowanych do
systemu wywozu odpadów.
4. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest selektywna zbiórka surowców wtórnych (szk³o, tworzywa sztucznebutelki PET, makulatura).
5. Okrela siê maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowisku odpadów:
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- do 31 grudnia 2010 r. nie wiêcej ni¿ 75% ca³kowitej masy
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji;

jest do usuwania z dachu sopli i nawisów niegu, stanowi¹cych zagro¿enie dla przechodniów.

- do 31 grudnia 2013 r. nie wiêcej ni¿ 50%;

15. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych z b³ota,
niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ nale¿y do jednostek je
u¿ytkuj¹cych.

- do 31 grudnia 2020 r. nie wiêcej ni¿ 35%;
Obowi¹zek ten zobowi¹zani s¹ realizowaæ przedsiêbiorcy,
którzy posiadaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoci.
6. W³aciciel nieruchomoci w uzgodnieniu z uprawnionym podmiotem, któremu zleci³ wywóz odpadów, dokonuje
wyboru rodzaju pojemników lub powierza temu podmiotowi
wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki na odpady.
7. Obowi¹zkiem w³aciciela nieruchomoci jest utrzymywanie urz¹dzeñ wymienionych w ust. 1. w nale¿ytym stanie
sanitarnym i porz¹dkowym.

16. Zabrania siê pod grob¹ kary:
*- spalania odpadów niebezpiecznych o których mowa w art.
3 ust. 2 ustawy o odpadach na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków,
*- niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury,
trawników, urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów
przeznaczonych do umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej,
- zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t,

8. Je¿eli w³aciciel nieruchomoci nie usuwa odpadów,
ich wywóz nast¹pi na podstawie decyzji wydanej przez Wójta
Gminy, na koszt w³aciciela nieruchomoci.

- mycia samochodów na ulicach, ogrodach dzia³kowych,
terenach zieleni, parkach, nad brzegami zbiorników wodnych.

9. Ka¿da nieruchomoæ na terenie Gminy wytwarzaj¹ca
komunalne odpady ciek³e, znajduj¹ca siê w obrêbie pobudowanej gminnej kanalizacji sanitarnej musi zostaæ przy³¹czona
do tej kanalizacji w terminie szeciu miesiêcy od daty powiadomienia w³aciciela posesji przez w³adaj¹cego sieci¹ kanalizacji sanitarnej. Warunki wykonania przy³¹cza ustala w³adaj¹cy sieci¹ kanalizacji sanitarnej w oparciu o wymagania
przepisów ustawy prawo budowlane. W przypadku gdy nieruchomoæ na terenie Gminy, na której zlokalizowany jest
obiekt posiadaj¹cy urz¹dzenia sanitarne, nie ma mo¿liwoci
pod³¹czenia do kanalizacji sanitarnej, ma obowi¹zek gromadziæ te odpady w zbiornikach Bezodp³ywowych - do okresowego opró¿niania.

17. Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ handlow¹, zobowi¹zane s¹ posiadaæ w³asne pojemniki na odpady komunalne
oraz pojemniki na odpady niebezpieczne (np. baterie). Podmioty te powinny posiadaæ tak¿e osobne umowy, dotycz¹ce
utylizacji odpadów niebezpiecznych.

10. Nale¿y oddzielnie gromadziæ ciek³e odpady komunalne
i gnojówkê oraz gnojowicê.
11. W³aciciel nieruchomoci zlecaj¹cy wywóz odpadów
sta³ych i ciek³ych zobowi¹zany jest do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem posiadaj¹cym zezwolenie na usuwanie
odpadów.
12. W³aciciel nieruchomoci, która posiada przy³¹cze do
gminnej sieci kanalizacyjnej obowi¹zany jest do zawarcia
umowy na odprowadzanie cieków z w³adaj¹cym sieci¹ kanalizacyjn¹.
13. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do okazywania upowa¿nionym przez Wójta pracownikom Urzêdu
Gminy Kwilcz:

18. Organizatorzy imprez masowych s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym siê one odbywaj¹, w pojemniki na
odpady, je¿eli wymaga tego charakter imprezy, oraz
w szalety przenone je¿eli czas trwania imprezy przekracza 3 h.
19. Dopuszcza siê mycie samochodów na terenie nieruchomoci, poza myjniami samochodowymi pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodp³ywowym. cieki
takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezporednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
20. Dopuszcza siê dokonywanie napraw i regulacji pojazdów zwi¹zanych z ich bie¿¹c¹ eksploatacj¹ w obrêbie nieruchomoci, je¿eli nie nast¹pi ska¿enie rodowiska a powstaj¹ce
odpady bêd¹ gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz nie spowoduje to uci¹¿liwoci dla s¹siadów.
21. Osoby nie posiadaj¹ce mo¿liwoci umycia samochodu
na terenie w³asnej posesji zobowi¹zane s¹ do korzystania
z myjni samochodowej.

- umów i dowodów p³atnoci na wywóz odpadów sta³ych
i p³ynnych, lub na odprowadzanie cieków do kanalizacji
sanitarnej.

*22. Zabrania siê postoju pojazdów mechanicznych na
drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi
z tym, ¿e postój samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych,
autobusów, traktorów, przyczep i naczep mo¿liwy jest wy³¹cznie w miejscach do tego wyznaczonych.

- dowodów p³atnoci przy wywozie we w³asnym zakresie
do miejsc wskazanych w 5 pkt 1.

23. Odpady pochodz¹ce z remontów - musz¹ byæ gromadzone w odrêbnych kontenerach lub na terenie posesji.

*14. W³aciciel nieruchomoci, przy której przebiega droga publiczna, obowi¹zany jest do oczyszczania chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci: ze niegu, lodu, b³ota
i innych zanieczyszczeñ sk³aduj¹c w pryzmach na skraju
chodnika. Ponadto w³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany

24. Umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w miejscach do tego przeznaczonych.
25. Zabrania siê umieszczania odpadów z posesji w koszach ulicznych.
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ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ IV

Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ do gromadzenia
odpadów, czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z nd2ruchomocii terenów przeznaczonych
do u¿ytku publicznego

Deratyzacja na terenie gminy i sposoby jej przeprowadzania

§7. 1. Urz¹dzenia, o których mowa w 6 ust. 2 niniejszej
uchwa³y powinny byæ ustawione na utwardzonej powierzchni
w obrêbie nieruchomoci, w miejscu umo¿liwiaj¹cym ³atwy
dojazd i dostêp - w celu bezpiecznego opró¿nienia oraz
pozwalaj¹cym na utrzymanie otoczenia w porz¹dku i nale¿ytym stanie sanitarnym.
2. Szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych
lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego.
3. W³aciciel nieruchomoci posiadaj¹cy urz¹dzenia do
gromadzenia odpadów zobowi¹zany jest do ich systematycznego opró¿niania przez podmioty gospodarcze posiadaj¹ce
stosowane zezwolenie Wójta Gminy Kwilcz.
4. Dopuszczalny jest wywóz sta³ych odpadów komunalnych przez w³aciciela nieruchomoci w³asnym transportem,
jednak¿e wy³¹cznie pojazdami szczelnymi (zamkniêtymi lub
zakrytymi) nie powoduj¹cymi zanieczyszczania trasy przewozu.
W tym przypadku w³aciciel nieruchomoci musi okazaæ
siê rachunkami potwierdzaj¹cymi sk³adowanie nieczystoci
sta³ych na sk³adowisku odpadów ZUO CLEAN CITY w Mnichach lub innym legalny sk³adowisku.
5. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do usuwania odpadów sta³ych we w³asnym zakresie lub na podstawie
umowy z podmiotem gospodarczym, któremu zleci³ wywóz
w iloci i czêstotliwoci zgodnej z iloci¹ wyprodukowanych
odpadów nie rzadziej ni¿ dwa razy w miesi¹cu.
6. Dla wszystkich gospodarstw domowych ustala siê
min. pojemnik o pojemnoci 90 l.
7. Normatywne iloci nieczystoci ciek³ych wylicza siê
wg zasad okrelonych w przepisach szczegó³owych dotycz¹cych zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków.
8. W³aciciele nieruchomoci w uzgodnieniu z podmiotem zajmuj¹cym siê eksploatacj¹ sk³adowiska tj. ZUO CLEAN
CTY w Mnichach nie ponosz¹ op³at za dostarczone na sk³adowisko odpady komunalne posegregowane na surowce
wtórne, (szk³o, papier, tworzywa sztuczne - butelki PET).
9. W³aciciel nieruchomoci, który nie posiada umowy
na wywóz odpadów komunalnych, zobowi¹zany jest umo¿liwiæ wywóz odpadów firmom dzia³aj¹cym na zlecenie Wójta
Gminy Kwilcz.
10. W celu zmniejszenia iloci powstaj¹cych odpadów
zaleca siê kompostowanie odpadów rolinnych na terenie
nieruchomoci we w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby.

§8. 1. Obowi¹zkow¹ deratyzacj¹ objête s¹ nieruchomoci
i obiekty zlokalizowane na terenie Gminy:
- nale¿¹ce do osób fizycznych i prawnych prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹,
- nale¿¹ce do w³acicieli domów wielomieszkaniowych, oraz
w budynkach u¿ytecznoci publicznej.
2. Deratyzacja na terenach prowadzona jest przez ich
w³acicieli lub zarz¹dców przynajmniej raz w roku.
*3. Termin przeprowadzenia deratyzacji podaje wójt
w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ V
Zasady utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich i zwierz¹t domowych

§9. 1. Na terenie Gminy Kwilcz utrzymywanie zwierz¹t
gospodarskich odbywa siê przy zachowaniu nastêpuj¹cych
warunków:
- chów zwierz¹t mo¿e odbywaæ siê tylko w tych budynkach,
na które w³aciciel posiada odpowiednie zezwolenie wynikaj¹ce z prawa budowlanego,
- wszelkie zwierzêta gospodarskie utrzymywane na terenie
nieruchomoci nie mog¹ mieæ mo¿liwoci jej swobodnego opuszczenia.
2. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zane
s¹ do:
a) nale¿ytego opiekowania siê zwierzêtami i nie porzucania
ich,
b) zachowania rodków ostro¿noci zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi,
c) poddawania psów jeden raz w roku szczepieniu ochronnemu przeciw wcieklinie,
d) wyprowadzania psów na smyczy, a psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
w na³o¿onym kagañcu,
e) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma
kaganiec, a w³aciciel (opiekun) ma mo¿liwoæ sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem,
f) uwi¹zania psa lub jego umieszczenia w pomieszczeniu
zamkniêtym albo na terenie nale¿ycie ogrodzonym, je¿eli
pies jest zwolniony ze sta³ego dozoru;
g) zabezpieczenia ochranianego obiektu przed wydostaniem
siê psów u¿ywanych do pilnowania poza jego teren;
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h) usuwania zanieczyszczeñ spowodowanych przez psa lub
kota w szczególnoci na klatkach schodowych oraz w
innych miejscach publicznych (jak skwery, chodniki, drogi,
itp.);
i) nie wprowadzania psów i kotów do budynków u¿ytecznoci publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place
zabaw dla dzieci, pla¿e tereny kultu religijnego z wyj¹tkiem psów opiekunów,
j) w przypadku psów ras uznanych za agresywne - trwa³e
oznakowanie psa umo¿liwiaj¹ce jego identyfikacjê;
k) uzyskania zezwolenia Gminy Kwilcz na utrzymywanie psa
rasy uznawanej za agresywne w rozumieniu przepisów
(Dz.U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687).
l) postanowienie ust. 2 dot. tak¿e zwierz¹t nieudomowionych utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych.
3. Obowi¹zek usuwania pad³ych lub zabitych zwierz¹t
nale¿y do osób posiadaj¹cych zwierzê lub w³acicieli nieruchomoci, na której znajduje siê pad³e zwierzê,
4. W przypadku, gdy pad³e lub zabite zwierzê by³o bezdomne, nale¿y zg³osiæ ten fakt do Urzêdu Gminy w Kwilczu.
5. Psy bezpañskie i pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane bêd¹ jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierz¹t.

Poz. 2965

ROZDZIA£ VI
Przepisy przejciowe i koñcowe
§10. 1. W przypadku nie wykonywania obowi¹zków ustalonych w niniejszym Regulaminie, przepisy karne okrela art.
10 ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach.
2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kwilcz.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 1 miesi¹ca od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§12. Trafi moc uchwa³a Rady Gminy w Kwilczu NR XXVI/
188/97 z dnia 13 padziernika 1997 roku w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie gminy Kwilcz.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Grzegorz Korpik
* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Nr PN.II-7.0911-303/06 z dnia 10 lipca 2006 roku orzekaj¹ce
niewa¿noæ zdania drugiego §6 pkt 14, §6 pkt 16 tiret
pierwsze i tiret drugie oraz §8 ust. 3 i §10 ust. 1 uchwa³y
nr XXXVI/260/06 Rady Gminy w Kwilczu z dnia 12 czerwca
2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Kwilcz - ze wzglêdu na istotne
naruszenie prawa.
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2966
UCHWA£A Nr XXXVII/384/2006 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 14 czerwca 2006r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Rakoniewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmian.) i art. 4 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, ze zmian.) Rada
Miejska w Rakoniewicach po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wlkp.
uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie Gminy Rakoniewice stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XLI/283/2002 Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie Miasta i Gminy Rakoniewice.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Aleksandra Tomaszewska

Za³¹cznik
do uchwa³y nr XXXVII/384/2006
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 16 czerwca 2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY RAKONIEWICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Okrela siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Rakoniewice, a w szczególnoci:
1. Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci, oraz na terenach przyleg³ych do
nieruchomoci.
2. Rodzaje i minimaln¹ pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych.
3. Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
4. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów.
5. Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami.
6. Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe.
7. Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej.

8. Wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
9. Zbieranie i unieszkodliwianie zw³ok bezdomnych zwierz¹t
10. Znakowanie obszarów objêtych chorobami zakanymi
zwierz¹t.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pón. zm.);
2. nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie z art.
46 §1 kodeksu cywilnego, czêæ powierzchni ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoci (grunty), jak równie¿
budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêæ takich budynków; je¿eli na mocy przepisów szczególnych stanowi¹
odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoci.
3. w³acicielu nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ
w³aciciela, a tak¿e wspó³w³aciciela, u¿ytkowników wieczystych, jednostkê organizacyjn¹ i osobê posiadaj¹c¹
nieruchomoæ w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inny
podmiot w³adaj¹cy nieruchomoci¹,
4. umowach  nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane
zgodnie z treci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez w³acicieli nieruchomoci;
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5. górnych stawkach op³at  nale¿y przez to rozumieæ zgodne
z treci¹ art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych oraz
nieczystoci ciek³ych;
6. stawkach op³at  nale¿y rozumieæ przez to wysokoæ op³at
uiszczanych przez w³aciciela nieruchomoci, podmiotowi
uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i miesi¹ca,
7. odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e
odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu
na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
8. odpadach wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych
w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e jego sk³adniki, ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
9. odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier
i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z papieru
i tektury, tekstylia, oraz czêæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
10. odpadach opakowaniowych  nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,
11. odpadach budowlanych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹;
12. odpadach niebezpiecznych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc np.: baterie,
akumulatory, wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
rodkach ochrony rolin i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki;
13. sprzêcie (elektrycznym i elektronicznym)  nale¿y przez to
rozumieæ zgodnie z ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz.U.2005.180.1495) urz¹dzenia, których prawid³owe dzia³anie jest uzale¿nione od dop³ywu pr¹du elektrycznego lub
od obecnoci pól elektromagnetycznych, oraz mog¹ce
s³u¿yæ do wytwarzania, przesy³u lub pomiaru pr¹du elek-
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trycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane
do u¿ytku przy napiêciu elektrycznym nie przekraczaj¹cym
1.000 V dla pr¹du zmiennego oraz 1.500 V dla pr¹du
sta³ego, zaliczone do grup sprzêtu okrelonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy;
14. nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
15. zbiornikach bezodp³ywowych  nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstania;
16. stacjach zlewnych  nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
17. miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych nale¿y przez to rozumieæ zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy
o odpadach instalacjê s³u¿¹c¹ do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na obszarze tego województwa na którym zosta³y wytworzone;
18 podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wydane przez
Burmistrza Rakoniewic, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym, wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie:
-

odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci,

-

opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoci ciek³ych,

-

ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,

-

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich
czêci;

19. chowie zwierz¹t  rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania;
20. zwierzêtach domowych - rozumie siê przez to zwierzêta
tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu
lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza;
21. zwierzêtach gospodarskich  rozumie siê przez to zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych;
22. zwierzêtach bezdomnych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod
której opiek¹ trwale pozostawa³y.
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ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku
oraz obowi¹zki u¿ytkowników nieruchomoci
§3. 1. W³aciciele s¹ obowi¹zani do utrzymania porz¹dku,
czystoci oraz nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomoci.
2. W³aciciele nieruchomoci obowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w szczególnoci:
1) odpadów opakowaniowych ze szk³a bia³ego,
2) odpadów opakowaniowych ze szk³a kolorowego,
3) odpadów opakowaniowych z makulatury,
4) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
5) odpadów biodegradowalnych,
6) odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów
komunalnych,
7) odpadów wielkogabarytowych,
8) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
9) odpadów z remontów.
§4. Obowi¹zek utrzymania czystoci na terenach nieruchomoci ci¹¿y na ich w³acicielach poprzez:
1. wyznaczanie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposa¿enie nieruchomoci w dostateczn¹ iloæ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym;
2. zawarcie pisemnej umowy w zakresie regularnego odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych zgodnie z harmonogramem ich wywozu, uzgodnionego pomiêdzy w³acicielem nieruchomoci, a jednostk¹ wywozow¹;
3. utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym
oraz porz¹dku w miejscu ich ustawienia;
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czenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoæ przydomowej oczyszczalni cieków musi zostaæ dostosowana do
iloci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie
stopnia ich oczyszczania okrelonego w przepisach odrêbnych;
8. oddzielne gromadzenie cieków bytowych, gnojówki oraz
gnojowicy.
9. korzystanie przy usuwaniu odpadów komunalnych i opró¿nianiu zbiorników bezodp³ywowych z terenu nieruchomoci wy³¹cznie z us³ug podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoci w tym zakresie;
10. Odpady wielkogabarytowe powinny byæ zbierane akcyjnie, nie rzadziej ni¿ jeden raz na 6 miesiêcy. Termin
i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Urz¹d Miejski
Gminy Rakoniewice w porozumieniu z firmami wywozowymi podaj¹c do wiadomoci mieszkañców.
11. Odpady powstaj¹ce w wyniku remontu i modernizacji
lokali, np. gruz budowlany nale¿y gromadziæ w specjalnych kontenerach uniemo¿liwiaj¹cych pylenie;
12. utrzymanie w nale¿ytym porz¹dku sanitarno  higienicznym i estetycznym posesji.
13. likwidowanie liskoci w okresie mrozów i opadów nie¿nych przy u¿yciu dozwolonych rodków oraz gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni b³ota, niegu i lodu
uprz¹tniêtego z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzymuj¹ce
w stanie czystoci jezdniê z zachowaniem mo¿liwoci
odp³ywu wody do kanalizacji w sposób nie zagra¿aj¹cy
istniej¹cej zieleni;
*14. usuniêcie sopli lodowych i nawisów niegu z dachów
i gzymsów budynku niezw³ocznie po ich pojawieniu siê;
*15. usuwanie ze cian budynków, ogrodzeñ i innych obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
16. umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na
urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;

4. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem wyznaczonym w umowie podpisanej z podmiotem uprawnionym
i przekazywanie do odbioru poszczególnych strumieni
odpadów komunalnych,

*17. oznaczenie nieruchomoci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem
porz¹dkowym nieruchomoci oraz nazw¹ ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;

*5.
usuwanie z terenu nieruchomoci wraków pojazdów
mechanicznych;

*18. utrzymywanie w porz¹dku: nasypów i wykopów, przystanków, torowisk, przepustów, przejæ pod mostami
i wiaduktami;

6. przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
przydomow¹ oczyszczalniê cieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okrelone w odrêbnych przepisach.
7. W³aciciel obowi¹zany jest dostosowaæ wielkoæ zbiornika
bezodp³ywowego do liczby osób przebywaj¹cych na terenie jego nieruchomoci, w taki sposób by opró¿nianie
by³o konieczne nie czêciej ni¿ raz w tygodniu bez dopusz-

*19. coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
*20. Utrzymywanie nieruchomoci niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia.
§5. Na terenie gminy zabrania siê:
1. mycia pojazdów je¿eli cieki by³yby bezporednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120

 12799 

2. napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi, chyba ¿e nie bêd¹ uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich póniejsze usuniêcie
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminie;
*3. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê spalanie na
powierzchni ziemi suchych lici i resztek rolinnych
z upraw ogródków w okresie od 1 padziernika do 30
kwietnia przy zachowaniu ostro¿noci i przestrzegania
przepisów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, pod warunkiem nie stwarzania uci¹¿liwoci dla osób trzecich;
4. niszczenia trawników oraz zieleñców;
*5. malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu
cianami;
6. Stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska w celu usuniêcia niegu i lodu.
7. niszczenia mienia, a w szczególnoci elewacji budynków,
ogrodzeñ, wiat przystankowych, ³awek, koszy, latarni;
*8. umieszczania ulotek, folderów, reklam, og³oszeñ w miejscach do tego nie przeznaczonych, a w szczególnoci na
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w obiektach
u¿ytecznoci publicznej, terenach zielonych lub w innych
miejscach bez zgody w³aciciela nieruchomoci. Za nieprzestrzeganie tego zapisu odpowiedzialnoæ ponosi dystrybutor lub w³aciciel ulotek, folderów, reklam, og³oszeñ;
9. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci i uprawiania sportu;
10. zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
11. indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych;
12. sk³adowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, a tak¿e podrzucania ich do pojemników stanowi¹cych cudz¹ w³asnoæ;
13. indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci;
14. wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi;
15. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów,
itp.;
§6. Obowi¹zki w zakresie podpisania umów.
1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do zawarcia
umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów
komunalnych.
2. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani, w celu umo¿liwienia przygotowania treci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
zgodnej ze stanem ewidencji ludnoci liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoci lub, gdy stan
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faktyczny ró¿ni siê od niej, owiadczenia na pimie
o odstêpstwach i ich przyczynie.
3. W³aciciele nieruchomoci prowadz¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹, kierownicy instytucji zobowi¹zani s¹ do
podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego wszystkich informacji umo¿liwiaj¹cych,
przygotowanie treci stosownej umowy zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu.
4. W³aciciele nieruchomoci, które nie s¹ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania, z podmiotem uprawnionym, umowy na opró¿nianie zbiornika
bezodp³ywowego lub opró¿nianie osadnika oczyszczalni
przydomowej.
5. Dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, w³aciciel nieruchomoci
jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres dwóch lat.
§7. Ustala siê termin usuwania drzew i krzewów w okresie od 1 listopada do 31 marca - podany termin nie dotyczy
drzew owocowych usuwanych z ogrodów dzia³kowych i ogrodów przydomowych oraz drzew zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu lub koliduj¹cych z procesem inwestycyjnym, gdy ich
wyciêcie jest uzasadnione.
ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystoci ciek³ych na terenie nieruchomoci
oraz na drogach publicznych
§8. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystoci ciek³ych na terenie nieruchomoci.
1. W³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci
i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoci, która
pozwala swobodnie gromadziæ odpady do czasu ich usuniêcia z nieruchomoci przez podmiot uprawniony,
z uwzglêdnieniem poni¿ej wymienionych zasad:
a) pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady
kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji dostarczane s¹ w³acicielowi nieruchomoci odp³atnie, lub te¿ wydzier¿awione w drodze umowy, przez podmiot uprawniony,
b) worki na odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami oraz odpady
niebezpieczne s¹ w³acicielom nieruchomoci oraz najemcom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony,
nieodp³atnie.
2. Urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie
gminy to:
a) kosze uliczne o pojemnoci od 20 do 30 l,
b) pojemniki na odpady o pojemnoci 120 l, 240 l, 1.100
l,
c) worki;
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d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1,5 m3, 2,5 m3:
-

pojemnik w kolorze niebieskim  papier,

-

pojemnik w kolorze zielonym  szk³o kolorowe,
zmieszane,

-

pojemnik w kolorze bia³ym  szk³o bia³e,

-

pojemnik w kolorze ¿ó³tym  tworzywa sztuczne.

e) pojemniki na przeterminowane leki,
f) pojemniki na baterie,
g) kontenery przeznaczone na odpady budowlane 7.000
l;
3. Odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
a) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkañca,
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na ka¿d¹
nieruchomoæ,
b) rodziny liczniejsze maj¹ obowi¹zek wyposa¿yæ nieruchomoci w kub³y o pojemnoci zapewniaj¹cej pokrycie zapotrzebowania wed³ug normy zapisanej w punkcie 1,
c) zarz¹dcy nieruchomoci wielolokalowych zobowi¹zani
s¹ dostosowaæ pojemnoæ pojemników do liczby mieszkañców i cyklu wywozu, bior¹c pod uwagê normatyw
zapisany w punkcie 1,
d) prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, kieruj¹cy instytucjami u¿ytecznoci publicznej, owiaty, zdrowia,
zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoæ pojemników do
swoich indywidualnych potrzeb wynikaj¹cych ze specyfiki prowadzenia danej dzia³alnoci, b¹d instytucji,
e) do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników, mog¹
w uzasadnionych przypadkach byæ u¿ywane odpowiednio oznaczone worki, nieodp³atnie udostêpnione przez
podmiot uprawniony, z którym w³aciciel nieruchomoci zawar³ umowê na odbiór odpadów komunalnych,
4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
-

w³aciciel nieruchomoci sk³ada w przydomowym
kompostowniku; w sytuacji gdy w³aciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym
kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w odrêbny worek/kube³ i tam sk³adaæ;

-

w zabudowie wielorodzinnej w³aciciel lokalu sk³ada do odrêbnego pojemnika, w który zarz¹dca
nieruchomoci j¹ wyposa¿y³;

-

kompostowanie odpadów organicznych nie mo¿e
stanowiæ uci¹¿liwoci dla innych osób;

b) odpady opakowaniowe:
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-

sk³adane s¹ do pojemników: pojemnik przeznaczony na opakowania szklane i pojemnik przeznaczony
na opakowania z tworzyw sztucznych, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane
mu zgodnie z podpisan¹ umow¹; dopuszcza siê
spalanie odpadów papierowych w domowych paleniskach;

c) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych
urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na chodnik
przed wejciem do nieruchomoci lub na miejsce
wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoci, z którego odbierane s¹ przez podmiot uprawniony
z którym w³aciciel podpisa³ umowê;
d) odpady zielone pochodz¹ce z pielêgnacji zieleni gminnej s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez
podmiot uprawniony i w nim odbierane, na wsi i w
zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê sk³adowanie
na kompostowniku;
e) odpady niebezpieczne musz¹ byæ wyselekcjonowane
ze strumienia odpadów i zbierane osobno w oryginalnych opakowaniach zabezpieczaj¹cych rodowisko
i ludzi przed ich oddzia³ywaniem. Mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ tak¿e wyrzucaæ je
bezp³atnie do mniejszych pojemników w aptekach,
a zu¿yte baterie do sklepów lub szkó³, które dysponuj¹
odpowiednimi pojemnikami;
f) sprzêt elektryczny i elektroniczny zabrania siê umieszczania zu¿ytego sprzêtu ³¹cznie z innymi odpadami;
nale¿y organizowaæ odbiór w oparciu o indywidualne
umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku
zabudowy wielorodzinnej; ponadto zgodnie z art. 42
ust. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
obowi¹zek odbierania zu¿ytego sprzêtu ci¹¿y na sprzedawcach;
g) odpady budowlane musz¹ byæ sk³adane do kontenera
otwartego dostarczonego przez podmiot uprawniony,
w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego, na miejscu nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoci;
§9. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na
drogach publicznych:
1. gmina jest zobowi¹zana ustawiæ w miejscach publicznych
pojemniki przeznaczone na selektywn¹ zbiórkê, które niezale¿nie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów, uzupe³niaj¹ gminny system selektywnej zbiórki
odpadów; pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
zlokalizowane w miejscach publicznych, maj¹ pojemnoæ
1,5 m 3 2,5 m 3;
2. miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi handlowous³ugowe, przystanki komunikacji, parki s¹ przez w³acicieli nieruchomoci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych
tereny komunikacji publicznej obowi¹zkowo wyposa¿one
w kosze uliczne.
3. organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w jeden
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pojemnik o pojemnoci 120 l na 20 osób uczestnicz¹cych
w imprezie oraz w szalety przenone w liczbie jeden szalet
na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, organizatorzy
imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy z podmiotami
uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów
oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie;
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5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych
zabrania siê wrzucaæ tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, opakowania i butelki po olejach
i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po rodkach chwasto- i owadobójczych.

§10. Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoci p³ynnych:

6. Zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki bytowe.

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ obowi¹zuj¹ce przepisy.

ROZDZIA£ IV

2. na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady oraz worki
z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoci otwierania wejcia
na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma,
nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren
nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3. pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie
nieruchomoci, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej
wody i b³ota;
4. w³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymywania
pojemników na odpady w stanie czystoci, dobrym stanie
technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; us³ugi
w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
5. szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia;
§11. Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aciwej eksploatacji urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodp³ywowych.
1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la,
szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoci gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach, jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹
i nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ opakowania z zawartoci¹, np. ¿ywnoci¹, wapnem, cementem, kalkê techniczn¹, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.
4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania siê
wrzucaæ: ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki), lustra, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozosta³ociami zawartoci, szk³o budowlane (szyby
okienne, szk³o zbrojone), szyby samochodowe.

Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§12. Czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1. ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenu nieruchomoci:
a) odpady kuchenne mog¹ byæ kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozosta³ych przypadkach s¹ odbierane od mieszkañców przez podmiot
uprawniony minimum raz na dwa tygodnie;
b) odpady: opakowaniowe, niebezpieczne i wielkogabarytowe - odbierane s¹ wed³ug potrzeb,
c) odpady zielone z pielêgnacji ogrodów - kompostowane w przydomowych kompostownikach, lub odbierane
z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej  wed³ug
potrzeb,
d) odpady budowlane odbiera siê na indywidualne zg³oszenie;
e) odpady niesegregowane odbierane s¹ - minimum raz
w miesi¹cu;
2. ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
a) przy zwartej zabudowie  raz w tygodniu,
b) przy zabudowie rozproszonej  raz na dwa tygodnie,
c) na obszarach wiejskich  raz w miesi¹cu;
d) niezale¿nie od czêstotliwoci opró¿niania koszy ulicznych
okrelonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek
nie dopuciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemiê;
e) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê
raz w miesi¹cu;
f) w³aciciele nieruchomoci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je z czêstotliwoci¹
zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia b¹d
wylewania na powierzchniê terenu; przyjmuje siê, ¿e
pojemnoæ zbiorników powinna wystarczyæ na opró¿nianie ich nie czêciej ni¿ raz w tygodniu;
g) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ usuwaæ
odpady i opró¿niaæ przenone toalety oraz usuwaæ je
niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
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§13. Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1. odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s¹ odbierane od w³acicieli nieruchomoci zgodnie
z podpisanymi umowami;
2. w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany umieciæ
urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci
lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu
odbioru, zgodnie z podpisan¹ umow¹, na chodnik lub ulicê
przed wejciem na teren nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e
wjazd na teren nieruchomoci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3. opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia
w³aciciela nieruchomoci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê; zamówienie musi byæ
zrealizowane w okresie 36 godzin od z³o¿enia zamówienia;
4. czêstotliwoæ opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji;
5. do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalistycznych, a do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych  samochodów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wy¿ej, winny byæ myte
codziennie;
6. do odbierania odpadów budowlanych nale¿y u¿ywaæ
samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów;
powinny one byæ przykryte, aby nie powodowa³y podczas
transportu zanieczyszczenia i zamiecenia terenu;
7. do odbierania odpadów opakowaniowych nale¿y u¿ywaæ samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych
i wyposa¿onych, tak aby ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia i zamiecenia terenu;
8. zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku
i transportu odpadów oraz nieczystoci p³ynnych pracownicy
podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek natychmiast usun¹æ;
§14. 1. Rada Miejska okrela, w drodze uchwa³y, górne
stawki op³at ponoszonych za: odpady komunalne i nieczystoci ciek³e.
2. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³acicielami nieruchomoci przez podmiot uprawniony nie mog¹
byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
3. Jeli odpady komunalne zbierane s¹ i odbierane
w sposób selektywny stosuje siê ni¿sze stawki op³at okrelone w odrêbnej uchwale.
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ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów
wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia
zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione
§15. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania zgodnie
z art. 16a pkt 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
(Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póniejszymi zmianami).
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
1. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
2. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
iloci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do
sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
aby by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
3. Gmina podaje do publicznej wiadomoci wymagania,
jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci, w wymaganiach tych szczegó³owo okrela,
w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów
przez w³acicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
4. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³acicieli nieruchomoci, poprzez okrelenie szczegó³owych
zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców
do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie,
w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
5. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³acicieli nieruchomoci i selektywny ich odbiór przez przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoci przez w³aciwe postêpowanie z nimi.
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ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§16. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub opiekunami psów
i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania
w³aciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoci nie pozostawiania bez dozoru, je¿eli zwierzê nie jest
nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu
zamkniêtym b¹d na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy samodzielne wydostanie siê z niego zwierzêcia.
§17. W³aciciele utrzymuj¹cy zwierzêta domowe, zw³aszcza psy maj¹ obowi¹zek:
1. wyposa¿enia psa w obro¿ê;
2. oznakowanie psa przez co rozumie siê wyposa¿enie psa
w znaczek, który umo¿liwi identyfikacjê w³aciciela po
wy³apaniu zwierzêcia;
3. zg³oszenie oznakowanego psa do rejestru prowadzonego
przez Urz¹d Gminy dla celów podatkowych;
4. rejestracji psów  ras uznanych za agresywne - zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
5. prowadzenia psa na uwiêzi, a je¿eli pies jest rasy uznawanej za agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿a otoczeniu
powinien mieæ na³o¿ony kaganiec; psy ras uznanych za
niebezpieczne mog¹ byæ wyprowadzane wy³¹cznie przez
osoby pe³noletnie;
6. sta³ego skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzêtami domowymi, z zastrze¿eniem ust. 5;
7. niewprowadzania psów i innych zwierz¹t domowych bez
zgody w³aciciela, do obiektów u¿ytecznoci publicznej,
z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, jak
schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy
psów  przewodników;
8. niewprowadzania psów i innych zwierz¹t domowych na
teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk
szkolnych i ogródków przedszkolnych oraz na tereny
objête zakazem na podstawie odrêbnych uchwa³ Rady
Miejskiej w Rakoniewicach.
9. Nieruchomoci, na terenie których znajduj¹ siê psy mog¹ce stwarzaæ zagro¿enie lub psy ras uznanych za agresywne, powinny byæ opatrzone czytelna tabliczk¹ z informacj¹
uwaga pies lub podobna treci¹, zrozumia³¹ dla osób
postronnych.
10. niezw³ocznego usuwania zanieczyszczeñ pozostawionych
przez psy i inne zwierzêta w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoci
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych (zieleñcach, parkach, pasach rozdzia³u dróg itp.);
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów  przewodników. Dopuszcza siê sk³adowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warun-
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kiem, ¿e s¹ one wy³o¿one workiem foliowym lub pozostawianie ich na terenach specjalnie wyznaczonych (tzw.
wybiegów dla psów);
11. zg³aszanie do Urzêdu Gminy faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wciekliznê;
§18. 1. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z na³o¿onym
kagañcem, jest dozwolone jedynie w miejscach ma³o uczêszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma
mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
2. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagañca jest dozwolone wy³¹cznie na terenie nieruchomoci nale¿ycie ogrodzonej, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa
i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem.
§19. Wy³apywaniu podlegaj¹ zwierzêta, które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod
opiek¹, której dot¹d pozostawa³y. Wy³apywaniem bezdomnych zwierz¹t zajmuje siê Zak³ad Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej Wodoci¹gów i Kanalizacji w Rakoniewicach.
§20. 1. Hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹
spe³niaæ wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta
gospodarskie na obszarach wy³¹czonych spod zabudowy,
2. Postanowienia ust. 1. dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych.
§21. Zbieraniem zw³ok bezdomnych zwierz¹t lub ich
czêci na terenie gminy zajmuje siê Zak³ad Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodoci¹gów i Kanalizacji w Rakoniewicach.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§22. 1. Zezwala siê na utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pón. zm.),
b) wszelka uci¹¿liwoæ hodowli dla rodowiska w tym emisje
bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do obszaru
nieruchomoci, na której jest prowadzona.
2. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ
zapisów §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegaæ przepisów sanitarnoepidemiologicznych,
b) gromadziæ i usuwaæ nieczystoci, które nie s¹ obornikiem
i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla cieków,
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c) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy do roku wiosn¹
i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony,
d) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oci, co
najmniej 10 m od granicy nieruchomoci w taki sposób,
aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoci dla w³acicieli nieruchomoci s¹siednich.
ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
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ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§27. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Rakoniewic
oraz osoby przez niego upowa¿nione.
*2. Na osobê nie stosuj¹c¹ siê do obowi¹zków okrelonych w niniejszym Regulaminie, mo¿e zostaæ na³o¿ona kara
grzywny.
*3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2,
toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

§23. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, w miarê potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomoci.

4. Regulamin zosta³ zaopiniowany przez Powiatowego
Pañstwowego Inspektora Sanitarnego.

§24. Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
podaje Burmistrz do publicznej wiadomoci poprzez zarz¹dzenie.

* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

*§25. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Burmistrz w uzgodnieniu
z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz okreli, poprzez zarz¹dzenie, termin jej przeprowadzenia.
§26. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.

Nr PN.II-7.0911-306/06 z dnia 10 lipca 2006 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §4 pkt 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, §5 pkt 3, 5, 8
oraz §§ 25 i 27 ust. 2 i 3 za³¹cznika do uchwa³y nr XXXVII/
384/06 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 czerwca
2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Rakoniewice  ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa.
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UCHWA£A Nr 236/XXXVI/06 RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Wierzbinek
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz art.
4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr
121, poz. 770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22 poz. 272, z 2001
r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz.
1800, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173,
poz. 1808) Rada Gminy w Wierzbinek, po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
Gminy Wierzbinek, zwany dalej Regulaminem, okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
Gminy Wierzbinek.
§2. Regulamin obowi¹zuje w³acicieli i zarz¹dców nieruchomoci, kierowników budów, mieszkañców oraz osoby
przebywaj¹ce czasowo na terenie Gminy Wierzbinek.
§3. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie  rozumie siê przez to ustawê z dnia 13 wrzenia
1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. Nr 132 poz. 662 z pó¿n. zm.) oraz odpowiednio
ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628) z pó¿n. zm.,
2) odpadach komunalnych  rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce
od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
3) odpadach niebezpiecznych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pón.
zm.),
4) odpadach budowlanych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹
w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne,

5) odpadach opakowaniowych  nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
ze szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania
z aluminium, wymienione z KPGO poród 18 strumieni
sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne,
6) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  rozumie siê przez
to odpady ulêgaj¹ce biodegradacji w rozumieniu ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628
z pón. zm.),
7) odpadach wielkogabarytowych  rozumie siê przez to
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych
w KPGO,
8) gospodarowanie odpadami  rozumie siê przez to zbieranie, transport, odzyski i unieszkodliwienie odpadów komunalnych tak¿e nadzór nad takimi dzia³aniami oraz nad
miejscami unieszkodliwienia odpadów,
9) wytwórcy odpadów  rozumie siê przez to ka¿dego,
którego dzia³alnoæ lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz ka¿dego, kto przeprowadza wstêpnie
przetwarzanie, mieszanie lub inne dzia³ania powoduj¹ce
zmianê charakteru lub sk³adu tych odpadów; wytwórc¹
odpadów powstaj¹cych w wyniku wiadczenia us³ug
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urz¹dzeñ oraz sprz¹tania, konserwacji i napraw jest podmiot, który wiadczy us³ugê, chyba ¿e
umowa o wiadczeniu us³ugi stanowi inaczej,
10) zbieraniu odpadów  rozumie siê przez to ka¿de dzia³anie,
w szczególnoci umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, która ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia,
11) odbiorca odpadów  podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ
w zakresie usuwania nieczystoci sta³ych i ciek³ych na
podstawie odpowiednich zezwoleñ,
12) zbiornikach bezodp³ywowych  rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci i ciek³ych w miejscu ich powstawania,
13) nieczystoci ciek³ych  rozumie siê przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
14) stacjach zlewnych  nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczaniu cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
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15) jednostkach wywozowych  nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
polegaj¹c¹ na usuwaniu odpadów komunalnych oraz
opró¿nianiu zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych, dysponuj¹cym odpowiednim zezwoleniem i sprzêtem,
16) w³acicielach nieruchomoci  rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹,
17) zwierzêtach bezdomnych  rozumie siê przez to zwierzêta
bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, ze
zm.);
18) zwierzêtach domowych  rozumie siê przez to zwierzêta
domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, ze
zm.);
19) zwierzêtach gospodarskich  rozumie siê przez to zwierzêta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997
r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich
(Dz.U. z 2002 r. nr 207 poz. 1762 ze zm.).
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§4. 1. Na w³acicieli i zarz¹dców nieruchomoci nak³ada
siê obowi¹zek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w specjalnie przeznaczonych
do tego pojemnikach.
3. Zasady i zakres przeprowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów okrelaj¹ przepisy rozdzia³u IV niniejszego regulaminu.
§5. 1. Na ka¿dego w³aciciela i zarz¹dcê nieruchomoci
nak³ada siê obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoci w pojemniki s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych i opró¿nienia ich zgodnie z umow¹ zawart¹ z uprawnionym podmiotem.
2. Z obowi¹zku wymienionego w ust. 1 zwalnia siê w³acicieli nie zabudowanych dzia³ek budowlanych do czasu
rozpoczêcia budowy.
§6. 1. W³acicieli nieruchomociami zobowi¹zani s¹ do
zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych
z uprawnionym do tego podmiotem.
2. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach okrelonych
w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach, dowodów usuniêcia odpadów
komunalnych w sposób zgodny z postanowieniami tej¿e
ustawy.
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3. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udokumentowania korzystania z w/w us³ug.
4. W³aciciele nieruchomociami maj¹ obowi¹zek przedstawiæ osobom upowa¿nionym przez Wójta Gminy Wierzbinek aktualn¹ umowê z firm¹ na wykonywanie us³ug i dowody
wykonania tych us³ug.
5. Dowody p³acenia w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani przechowywaæ przez okres 1 roku.
§7. Zarz¹dcy nieruchomoci wielomieszkaniowych (np.
spó³dzielnie mieszkaniowe) ustalaj¹ wewnêtrzne zasady utrzymania porz¹dku i czystoci na administrowanych nieruchomociach zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu
i rozliczaj¹ siê z kosztów wywozu odpadów z lokatorami we
w³asnym zakresie.
§8. 1. W³aciciele i zarz¹dcy nieruchomoci zobowi¹zani
s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomociami przy czym
za taki chodnik uznaje siê równie¿ wydzielon¹ czêæ drogi
publicznej s³u¿¹c¹ do ruchu pieszego po³o¿on¹ bezporedni¹
przy granicy nieruchomoci. Gromadzenie w/w odpadów
winno odbywaæ siê do urz¹dzeñ do tego przeznaczonych,
utrzymanych w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym. Do ich opró¿nienia zobowi¹zani s¹ w³aciciele, zarz¹dcy lub u¿ytkownicy nieruchomoci.
2. W³aciciele nieruchomociami zobowi¹zani s¹ do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czêci
elewacji.
§9. Uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z przystanków komunalnych nale¿y do obowi¹zków przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej.
§10. Obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku na drogach publicznych nale¿¹ do zarz¹dcy drogi.
§11. Wywóz gruzu z rozbiórki lub remontu obiektu oraz
gruntu z wykopów nale¿y do obowi¹zków wykonuj¹cego
roboty, w³aciciela lub zarz¹dcy nieruchomociami.
§12. Na terenie Gminy Wierzbinek w miejscach s³u¿¹cych
do u¿ytku publicznego zakazuje siê:
a) mycia pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolniczych w pobli¿u rzek, cieków i zbiorników wodnych oraz na
ulicy,
b) dokonywania napraw pojazdów samochodowych
z zastrze¿eniem ust. 2,
c) dozwolone jest wykonywanie drobnych napraw technicznych np. wymiana kó³, wymiana wiec zap³onowych
i innych nie powoduj¹cych zanieczyszczeñ dla rodowiska
oraz utrudnieñ w ruchu drogowym,
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami mo¿e
odbywaæ siê na terenie posesji przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed sp³ywaniem wody na tereny s¹siednich posesji
oraz na tereny publiczne.
§13. 1. Zabrania siê spalania odpadów komunalnych poza
instalacjami lub urz¹dzeniami, o których mowa w art. 44
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628).
2. Dopuszcza siê spalanie zgromadzonych pozosta³oci
rolinnych zgodnie z art. 13 ust. 3 w/w ustawy.
§14. W przypadku organizowania imprez masowych
organizator imprez zobowi¹zany jest do zabezpieczenia urz¹dzeñ typu szalety przenone i pojemniki na odpady komunalne w celu utrzymania czystoci i porz¹dku.
§15. 1. Bezpieczne usuwanie wyrobów zawieraj¹cych
azbest nale¿y do obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci,
który ponosi równie¿ zwi¹zane z tym koszty.
2. W³aciciel, u¿ytkownik lub zarz¹dca obiektu lub innego
miejsca zawieraj¹cego azbest przeprowadza kontrolê stanu
tych wyrobów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
3. Usuwanie i transport odpadów zawieraj¹cych azbest
nale¿y przeprowadzaæ przy korzystaniu z us³ug specjalistycznych firm posiadaj¹cych stosowne zezwolenia w zakresie
wytwarzania i odzysku odpadów azbestowych.
§16. W³aciciele, dzier¿awcy b¹d u¿ytkownicy obiektów
u¿ytecznoci publicznej zobowi¹zani s¹ do wyposa¿enia tych
obiektów w kosze lub pojemniki na odpady komunalne,
których opró¿nieniem winien zaj¹c siê uprawniony do tego
podmiot.
§17. Zakazuje siê gromadzenia odpadów komunalnych
w miejscach do tego nieprzystosowanych, tworzenia tzw.
dzikich wysypisk.
ROZDZIA£ III
Zasady zbierania i wywozu odpadów
komunalnych z nieruchomociami
§18. 1. W³aciciele i zarz¹dcy nieruchomoci mog¹ gromadziæ odpady wy³¹cznie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych. W Gminie Wierzbinek mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie pojemniki znormalizowane o pojemnoci 110 l b¹d 220
l, przystosowane do wywozu specjalistycznym sprzêtem.
2. Kosze przyuliczne powinny posiadaæ co najmniej pojemnoæ 50 l, natomiast w miejscach publicznych o du¿ym
nagromadzeniu ludnoci mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie
pojemniki, o których mowa w ust. 1.
§19. 1. Pojemniki i kontenery mog¹ stanowiæ w³asnoæ:
- firmy wywozowej i byæ dzier¿awione przez w³aciciela
nieruchomociami,
- w³aciciela nieruchomociami.
2. Na terenie ka¿dej nieruchomoci zabudowanej musi
byæ co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne,
o których mowa w §18 ust. 1.
3. Pojemniki na odpady komunalne s³u¿¹ wy³¹cznie do
gromadzenia tych odpadów.
4. Niedozwolone jest wyrzucanie do tych pojemników
niegu, lodu, gor¹cego popio³u ¿u¿la, gruzu budowlanego,
szlamów oraz substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybucho-
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wych, przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek
farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych.
5. Zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na
odpady jakichkolwiek odpadów.
§20. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest utrzymywaæ pojemniki na odpady w czystoci, a jeli stanowi¹ one
jego w³asnoæ tak¿e zapewniæ nale¿yty stan techniczny.
§21. Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s¹ odbierane od w³acicieli nieruchomoci przez uprawniony do tego podmiot.
2. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany umieciæ
urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci
lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu
odbioru na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
3. Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych (osad) odbywa siê na podstawie zamówienia w³aciciela nieruchomoci, z³o¿onego do firmy wywozowej, z któr¹ podpisa³ umowê, zamówienie musi byæ zrealizowane w okresie 48 godzin od z³o¿enia.
4. Zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki bytowe.
§22. 1. Zabrania siê sk³adowania odpadów komunalnych
z lokali handlowych, gastronomicznych, us³ugowych i mieszkalnych w koszach przyulicznych.
2. Jeli na terenie nieruchomoci powstaj¹ te¿ odpady
z dzia³alnoci gospodarczej, to musz¹ one byæ gromadzone
w sposób wyodrêbniony od odpadów komunalnych. Zasady
ich usuwania okrelaj¹ przepisy ustawy o odpadach.
3. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci
dzia³alnoci¹ z zakresu us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych
gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady
postêpowania z tymi odpadami okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§23. 1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa
siê po dokonaniu zg³oszenia przez w³aciciela nieruchomoci
podmiotowi uprawnionemu do zbiórki i transportu tego rodzaju odpadu komunalnego.
2. Zlecenie powinno byæ zrealizowane w terminie uzgodnionym z w³acicielem nieruchomociami lecz nie d³u¿szym
ni¿ 7 dni od daty otrzymania zg³oszenia. Koszty wywozu
odpadów wielkogabarytowych ponosi w³aciciel nieruchomociami.
§24. 1. Niedozwolone jest sk³adowanie odpadów wielkogabarytowych przy pojemnikach na pozosta³e odpady.
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2. W przypadku wytworzenia du¿ej iloci odpadów wielkogabarytowych w³aciciel nieruchomociami jest zobowi¹zany gromadziæ je w specjalnie wydzielonym miejscu na
terenie nieruchomoci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystanie
z nieruchomoci przez osoby do tego uprawnione i usuwane
niezw³ocznie, w terminach uzgodnionych z firm¹ wywozow¹
lub podmiotem prowadz¹cym zak³ad ich utylizacji.
§25. 1. Ze wzglêdów sanitarnych, usuwania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomoci, powinno odbywaæ siê
co najmniej jeden raz w miesi¹cu.
2. Usuwanie odpadów z pojemników umiejscowionych
na terenach u¿ytecznoci publicznej powinno odbywaæ siê
z tak¹ czêstotliwoci¹, która nie pozwoli doprowadziæ do
przepe³niania siê pojemników.
ROZDZIA£ IV
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§27. 1. W celu zagospodarowania surowców wtórnych
Gmina Wierzbinek zapewnia ró¿nokolorowe worki do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Koszty zwi¹zane z wywozem w/w odpadów ponosi
gmina.
3. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów
okrelonych w niniejszym Regulaminie. Szczegó³owe zasady
selektywnej zbiórki odpadów winny byæ okrelone w umowie
z podmiotem uprawnionym do zbiórki i wywozu.
§28. Je¿eli na terenie nieruchomoci powstaj¹ tak¿e
odpady inne ni¿ komunalne, to musz¹ byæ one gromadzone
w sposób wyodrêbniony od odpadów komunalnych. Zak³ady
na których terenie powstaj¹ odpady inne ni¿ komunalne
zobowi¹zane s¹ do prowadzenia ich ewidencji ilociowej
i jakociowej. Zasady gospodarowania takimi odpadami okrelaj¹ przepisy odrêbne.

Selektywna zbiórka odpadów
§26. Selektywna zbiórka odpadów polega na oddzielnym
gromadzeniu odpadów: - w oznaczonych pojemnikach na
odpady segregowane zlokalizowanych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek, gdzie pojemnik bia³y
przeznaczony jest na szk³o bia³e, pojemnik zielony na szk³o
kolorowe, pojemnik ¿ó³ty na metal b¹d tworzywa sztuczne,
a pojemnik czerwony na komunalne odpady niebezpieczne,
- w ró¿nokolorowe worki, w które wyposa¿a siê ka¿dy
w³aciciel lub zarz¹dca nieruchomoci.
Selektywna zbiórka odpadów obejmuje:
1) szk³o,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,

ROZDZIA£ V
Lokalizacja i dostêp do pojemników na odpady
§29. 1. Pojemniki na odpady komunalne winny byæ ustawione w miejscach ³atwo dostêpnych, zarówno dla mieszkañców jak i pracowników firmy wywozowej i nie mog¹ byæ
przyczyn¹ nadmiernych utrudnieñ, niedogodnoci dla s¹siadów i u¿ytkowników dróg i ulic.
2. Pojemniki nale¿y ustawiæ w miarê mo¿liwoci na twardej, równej nawierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem siê
wody, b³ota i innych zanieczyszczeñ  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami sanitarnymi.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawieñ
pojemników ponosi w³aciciel nieruchomoci.

Do pojemników i worków na szk³o zabrania siê wrzucaæ:

§30. 1. W³aciciel lub zarz¹dca nieruchomociami zobowi¹zany jest zapewniæ pracownikom firmy wywozowej
dostêp do pojemników w terminach okrelonych przez harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

- ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2. Miejsce ustawienia pojemników i dojcia do nich podlegaj¹ uzgodnienia z firm¹ wywozow¹.

- lustra,

3. Za utrzymanie czystoci miejsc wystawienia i opró¿nienia pojemników odpowiedzialny jest w³aciciel nieruchomoci.

4) odpady wielkogabarytowe,
5) odpady niebezpieczne,

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozosta³ociami zawartoci,
- szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
- szyby samochodowe
Do pojemników i worków na tworzywa sztuczne zabrania
siê wrzucaæ:

4. Zabrania siê parkowania pojazdów w sposób utrudniaj¹cy dostêp do pojemników na odpady w terminach okrelonych przez harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
ROZDZIA£ VI

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

Zasady gromadzenia i usuwania nieczystoci ciek³ych

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

§31. 1. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.

- opakowania po rodkach chwasto i owadobójczych,

2. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona albo sieæ kana-
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lizacyjna bêdzie budowana w póniejszym terminie, w³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
w przydomow¹ oczyszczalniê cieków bytowych, spe³niaj¹c¹
wymagania okrelone w odrêbnych przepisach.

Poz. 2967

ROZDZIA£ VIII
Miejsca wywozu odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych

3. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowi¹zkowe, je¿eli nieruchomoæ jest wyposa¿ona
w przydomow¹ oczyszczalnie cieków spe³niaj¹c¹ wymagania okrelone w przepisach odrêbnych.

§35. 1. Miejscem sk³adowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Wierzbinek jest sk³adowisko odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie gminy, z którym podmiot
uprawniony do zbiórki i transportu odpadów ma podpisan¹
umowê na ich sk³adowanie.

§32. 1. Ka¿dy w³aciciel nieruchomoci, o której mowa
w §31 ust. 2 jest zobowi¹zany do systematycznego opró¿nienie zbiorników do gromadzenia nieczystoci ciek³ych i niedopuszczenie do ich przepe³nienia siê i wylewania na powierzchniê gruntu.

2. Miejscem spustu nieczystoci ciek³ych s¹ oczyszczalnie cieków, z którymi podmiot uprawniony do opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci
ciek³ych zawar³a stosown¹ umowê.

2. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani zawrzeæ
umowê z firm¹ wywozow¹ na opró¿nienie zbiorników bezodp³ywowych i wywozów nieczystoci ciek³ych.
3. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udokumentowania i korzystania z us³ug dotycz¹cych opró¿nienia
w/w zbiorników.
4. Zabrania siê opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
we w³asnym zakresie przez w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie tego
typu us³ug.
§33. Ustala siê ze wzglêdów sanitarnych, nastêpuj¹c¹ czêstotliwoæ usuwania nieczystoci ciek³ych z terenów nieruchomoci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe, która wynosi
co najmniej jeden raz w roku, z zastrze¿eniem §32 pkt 1.
ROZDZIA£ VII
Transport odpadów
§34. 1. Transport odpadów sta³ych i ciek³ych przez firmê
wywozow¹ powinien byæ przeprowadzany w sposób nie
zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu ruchu oraz nie powoduj¹cy zanieczyszczeñ terenu.
2. Do transportu odpadów jednostka wywozowa jest
zobowi¹zana stosowaæ pojazdy specjalistyczne, natomiast do
przewozu odpadów p³ynnych pojazd asenizacyjny.
3. Firma wywozowa jest zobowi¹zana utrzymywaæ pojazdy do transportu odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
4. Dezynfekcjê pojazdów nale¿y prowadziæ w miejscach
do tego przeznaczonych.
5. Na pojazdach, o których mowa w ust. 1, w³aciciel
zobowi¹zany jest umieciæ w sposób trwa³y swoje znaki
identyfikacyjne.

ROZDZIA£ IX
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.
§36. 1. Zwierzêta domowe nie mog¹ stwarzaæ uci¹¿liwoci dla mieszkañców.
2. W miejscach publicznych psy nale¿y prowadziæ na
smyczy a ponadto psy ras uznawanych za agresywne powinny mieæ za³o¿ony kaganiec.
3. Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ wymaga zezwolenia organu gminy tj.
Wójta Gminy w³aciwego ze wzglêdu na planowane miejsce
prowadzenia hodowli lub utrzymanie psa, wydawanego na
wniosek osoby zamierzaj¹cej prowadziæ tak¹ hodowlê lub
utrzymywaæ takiego psa.
4. Zabrania siê wyprowadzania psów na tereny ogólnie
dostêpnych placów zabaw dla dzieci.
5. W razie padniêcia zwierzêcia w gospodarstwie rolnym
obowi¹zkiem w³aciciela jest powiadomienie o tym Zak³adu
Komunalnego w Wierzbinku.
6. Transport pad³ego zwierzêcia odbywa siê przy u¿yciu
specjalistycznego pojazdu.
§37. Zasady postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami na
terenie gminy regulowaæ bêdzie odrêbna uchwa³a Rady Gminy
Wierzbinek w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.
ROZDZIA£ X
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej
§38. 1. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej zakazuje siê produkcji towarowej zwierz¹t gospodarskich.
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2. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej dopuszcza
siê prowadzenia ma³ych przydomowych hodowli zwierz¹t
gospodarskich (na w³asny u¿ytek). W³aciciele nieruchomoci
zobowi¹zani s¹ do prowadzenia hodowli w sposób nieuci¹¿liwy dla s¹siednich dzia³ek, w szczególnoci w zakresie ha³asu
i uci¹¿liwych zapachów.
3. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest
zobowi¹zany do gromadzenia i usuwania powstaj¹cych
w zwi¹zku z hodowl¹ odpadów i nieczystoci w sposób
zgodny z prawem, ochronê terenu nieruchomoci oraz wód
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,
ochronê osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci oraz nieruchomociach s¹siednich przed uci¹¿liwociami hodowli oraz
przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnych.
§39. Wprowadza siê obowi¹zek sprz¹tania odchodów
zwierz¹t gospodarskich /krowy, konie/ prowadzonych po drogach publicznych.
§40. Pszczo³y winny byæ trzymane w ulach ustawionych w
odleg³oci co najmniej 5 m od granicy nieruchomoci w taki
sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie zak³óca³y
korzystania z nieruchomoci s¹siedniej. Ule z trzech stron powinny posiadaæ ekran z zieleni o wysokoci co najmniej 2 m.
ROZDZIA£ XI
Przepisy koñcowe
§41. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne Rada Gminy Wierzbinek okreli

Poz. 2967

obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz okreli
termin jej przeprowadzenia.
§42. 1. Za nieprzestrzeganie postanowieñ niniejszego regulaminu stosuje siê przepisy karne okrelone w art. 10 ust.
2a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zm.).
2. Na ¿¹danie upowa¿nionych przez Wójta Gminy Wierzbinek s³u¿b, w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany pokazaæ umowê sporz¹dzon¹ z jednostk¹ wywozow¹ na wywóz
odpadów i nieczystoci ciek³ych oraz aktualny dowód op³aty
za wywóz z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych terminów wywozu.
3. W³aciciel nieruchomoci umo¿liwi wstêp na teren
nieruchomoci s³u¿bom, o których mowa w ust. 2 w celu
dokonania kontroli przestrzegania niniejszej uchwa³y.
§43. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wierzbinek.
§44. Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§45. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jacek Musia³
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UCHWA£A Nr 238/XXXVI/06 RADY GMINY W WIERZBINKU
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie okrelenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Wierzbinek
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze
zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Przyj¹æ zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Wierzbinek w brzmieniu:
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami
Gminy Wierzbinek.
1. Konsultacje przeprowadza siê w przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz w innych sprawach wa¿nych dla Gminy.
2. Inicjatywê w sprawie konsultacji posiada ka¿dy radny,
kluby radnych, sta³e komisje Rady Gminy, Przewodnicz¹cy Rady oraz Wójt.
3. Z wnioskami o przeprowadzenie konsultacji mog¹ wystêpowaæ tak¿e jednostki pomocnicze Gminy Wierzbinek.
4. Inicjatywa radnego powinna byæ poparta co najmniej
przez 3 innych radnych.
5. Wniosek jednostki pomocniczej Gminy powinien byæ skierowany do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta i zawieraæ
stosowne uzasadnienie.
6. Konsultacje, w zale¿noci od przedmiotu, mog¹ mieæ
zasiêg ogólno gminny lub rodowiskowy.
7. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Gminy
w drodze uchwa³y, która okrela:
a) przedmiot i zasiêg konsultacji,
b) uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach,

c) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji, przy czym
czas konsultacji nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 7 dni,
d) sposób i tryb przeprowadzenia konsultacji,
e) sposób przedstawienia i wykorzystania wyników konsultacji.
8. Wójt zawiadamia o dniu, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji na 7 dni przed terminem jej rozpoczêcia
poprzez rozpowszechnienie zawiadomienia w sposób zwyczajowo przyjêty.
9. Konsultacje polegaj¹ na wyra¿eniu swojej opinii przez
oddanie g³osu popieraj¹cego, przeciwnego lub wstrzymuj¹cego siê, w formie odpowiedzi na ankietê, lub w innej
formie pisemnej.
10. Konsultacje przeprowadza Zespó³ ds. konsultacji, powo³any przez Radê Gminy.
W jego sk³ad wchodz¹: przedstawiciel Wójta, dwóch radnych
z komisji, której merytorycznie dotyczy temat.
11.
Zespó³ przekazuje wyniki konsultacji niezw³ocznie po
ich zakoñczeniu Radzie Gminy na najbli¿szej sesji.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchyla siê uchwa³ê nr 238/XXXV/2002 Rady Gminy
w Wierzbinku z dnia 27 wrzenia 2002 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami.
§4. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jacek Musia³
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UCHWA£A Nr 242/XXVI/06 RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wierzbinku
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz 1591 ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz 593 ze zm.) w
zwi¹zku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wierzbinku w brzmieniu poni¿szym:
§1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wierzbinku,
zwany dalej GOPS, jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Wierzbinek dzia³aj¹c¹ jako jednostka bud¿etowa.
§2. GOPS dzia³a w szczególnoci o przepisy:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej (t. j.
Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz wydanych na ich
podstawie aktów wykonawczych;
b) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze. zm.) oraz wydanych
na jej podstawie aktów wykonawczych;
c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) oraz wydanych na
jej podstawie aktów wykonawczych;
d) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.);
e) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 ze. zm.) oraz
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postêpowania
administracyjnego (Dz.U z 2000 roku Nr 98 z 1980 r. poz.
1071 ze zm.);
g) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ze zm.).
§3. 1. Siedziba GOPS mieci siê w Wierzbinku.
2. Obszar dzia³ania Orodka obejmuje teren Gminy Wierzbinek.
§4. 1. Przedmiotem dzia³alnoci GOPS jest wykonywanie:
- zadañ w³asnych Gminy z zakresu pomocy spo³ecznej,
- zadañ zleconych Gminie z zakresu pomocy spo³ecznej,
- programów z zakresu pomocy spo³ecznej,
- wiadczeñ rodzinnych,

- zaliczek alimentacyjnych.
2. W zakresie postêpowania administracyjnego, prowadzonego w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami z zakresu
pomocy spo³ecznej, GOPS dzia³a jako organ I instancji.
3. Decyzje w sprawach wiadczeñ z pomocy spo³ecznej,
wiadczeñ rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wydaje Kierownik GOPS na podstawie pisemnego upowa¿nienia Wójta
Gminy.
§5. 1. GOPS kieruje i reprezentuje na zewn¹trz Kierownik,
zatrudniany i zwalniany ka¿dorazowo przez Wójta Gminy.
2. Kierownik GOPS corocznie sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie z dzia³alnoci GOPS oraz przedstawia zakres istniej¹cych potrzeb.
3. Kierownik GOPS gospodaruje funduszami i sk³adnikami maj¹tku pozostaj¹cymi w dyspozycji GOPS.
4. GOPS jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
§6. GOPS zatrudnia:
- kierownika,
- pracowników socjalnych,
- ksiêgowego,
- kasjera,
- pracowników administracyjno- biurowych,
- pracowników us³ugowych.
2. Zadania z zakresu wiadczeñ rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych realizuje wieloosobowe stanowisko ds. wiadczeñ rodzinnych.
3. Obowi¹zki poszczególnych pracowników reguluj¹ zakresy czynnoci opracowane przez Kierownika GOPS.
§7. 1. Kierownik GOPS prowadzi i koordynuje na terenie
Gminy wspó³pracê z jednostkami publicznymi, kocio³ami,
zwi¹zkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, rejonowym Urzêdem Pracy, jednostkami organizacyjnymi s³u¿by zdrowia, pracodawcami, osobami
prawnymi i fizycznymi itp. w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ
z pomocy spo³ecznej.
2. Kierownik GOPS wszczyna, w ramach obowi¹zuj¹cego
stanu prawnego, postêpowania przed s¹dami i innymi organami w sprawach osób korzystaj¹cych ze wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
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W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik GOPS
dzia³a na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez
Wójta Gminy.

§10. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ GOPS
ponosi Kierownik GOPS i w zakresie mu powierzonym
 ksiêgowy.

3. W swych dzia³aniach Kierownik GOPS dzia³a w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy oraz kieruje siê dobrem objêtych
nimi osób.

§11. Zmiany niniejszego Statutu wymagaj¹ uchwa³y Rady
Gminy.

§8. Gospodarka finansowa GOPS prowadzona jest na
zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych,
wskazanej w §2 lit. g oraz w aktach wykonawczych do tej
ustawy, a tak¿e w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku
o rachunkowoci (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694; ze zm.).
§9. GOPS mo¿e na wydzielonym rachunku gromadziæ
dochody w³asne przewidziane w ustawie wskazanej w §2 lit.
g i w uchwale Rady Gminy.

§12. Statut wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§13. Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszego Statutu traci
moc poprzednio obowi¹zuj¹cy statut przyjêty uchwa³¹ nr
XIX.127/04 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 wrzenia 2004
roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Wierzbinku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jacek Musia³

2970
UCHWA£A Nr 247/XXXVI/2006 RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zasad i trybu postêpowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowi¹cych w³asnoci gminy
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) uchwala
siê co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela zasady udzielania dotacji z bud¿etu
Gminy Wierzbinek na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane, tryb postêpowania sposób jej rozliczania i kontroli prac, przy zabytku wpisanym do rejestru, nie
stanowi¹cego w³asnoci gminy.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - rozumie siê przez to dotacjê celow¹ na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2) zabytku - rozumie siê przez to zabytek zdefiniowany w art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, znajduj¹cy siê na obszarze Gminy
Wierzbinek, wpisanego do rejestru zabytków,
3) gminie - rozumie siê przez to Gminê Wierzbinek.
§3. 1. Z bud¿etu Gminy Wierzbinek mo¿e byæ udzielona
dotacja celowa na dofinansowanie:
1) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1, ustalonych na podstawie
kosztorysu zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytków, które zostan¹ przeprowadzone w roku z³o¿enia przez
wnioskodawcê wniosku o udzielenie dotacji lub w roku
nastêpuj¹cym po roku z³o¿enia tego wniosku,
2) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zosta³y przeprowadzone
w okresie roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia przez wnioskodawcê wniosku o udzielenie dotacji.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120

 12814 

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru,
okrelonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
3. £¹czn¹ kwotê dotacji w danym roku bud¿etowym
okrela ka¿dorazowo uchwa³a bud¿etowa.
4. Dotacja mo¿e byæ udzielona ka¿demu, kto jest w³acicielem lub posiadaczem zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajduj¹cym siê na obszarze Gminy Wierzbinek.
§4. 1. Dotacja mo¿e obejmowaæ nak³ady konieczne na:
1) sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badañ konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,
6) sporz¹dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnêtrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizacjê konstrukcyjn¹ czêci sk³adowych zabytku lub
ich odtworzenie w zakresie niezbêdnym dla zachowania
tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architektonicznych albo ich ca³kowite odtworzenie, z uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynale¿noci zabytku, je¿eli
odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynale¿noci,
11) odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym
ocie¿nic i okiennic, zewnêtrznych odrzwi i drzwi,
wiêby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych,
12) modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadaj ¹ oryginalne,
wykonane z drewna czêci sk³adowe i przynale¿noci,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupe³nianie narysów ziemnych dzie³ architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o w³asnych formach krajobrazowych;
15) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksponowania istniej¹cych, oryginalnych elementów zabytkowego uk³adu
parku lub ogrodu;
16) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych,
niezbêdnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17) zakup i monta¿ instalacji przeciw w³amaniowej oraz
przeciwpo¿arowej i odgromowej.

Poz. 2970

2. Dotacja nie mo¿e zostaæ udzielona:
1) je¿eli nak³ady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% s¹ finansowane
z dotacji pochodz¹cych z innych róde³,
2) je¿eli ³¹czna kwota dotacji udzielonych przez gminê i inne
uprawnione podmioty przekroczy³aby wysokoæ 100% nak³adów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
§5. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania siê o uzyskanie
dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia pisemnego wniosku
o przyznanie dotacji do Wójta Gminy Wierzbinek, w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie
prac lub robót w roku z³o¿enia wniosku lub w roku nastêpuj¹cym po roku z³o¿enia wniosku nale¿y do³¹czyæ,
1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku,
3) decyzjê w³aciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowê, gdy wniosek dotyczy prac lub
robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzglêdnieniem cen zakupu
materia³ów niezbêdnych do ich przeprowadzenia,
6) informacjê o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych
do innych organów.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace lub roboty
przeprowadzone w okresie roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia
wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku,
3) decyzjê w³aciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowê, gdy wniosek dotyczy prac lub
robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzglêdnieniem kosztów zakupu materia³ów,
6) protokó³ odbioru przeprowadzonych prac przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
7) obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
8) wykaz faktur i rachunków, które zosta³y op³acone w ca³oci lub w czêci ze rodków pochodz¹cych z dotacji, ze
wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru faktu-
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ry lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu
i wysokoci wydatków,
9) informacjê o wnioskach o udzielenie i o udzielonych
dotacjach przez inne organy.

Poz. 2970

4) zobowi¹zanie ubiegaj¹cego siê o dotacjê do poddania siê
pe³nej kontroli w zakresie nale¿ytego wykonania prac lub
robót, w tym udostêpnienia niezbêdnej dokumentacji,
5) zasady zwrotu niewykorzystanej czêci dotacji lub dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Termin, o którym mowa w ustêpie 1 zdanie pierwsze,
nie ma zastosowania w przypadku ubiegania siê o dotacjê na
prace interwencyjne wynikaj¹ce z zagro¿enia zabytku.

2. Umowê zawiera siê na czas realizacji zadania nie
d³u¿szy ni¿ do dnia 15 grudnia roku bud¿etowego.

5. Wnioski niekompletne i z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane.

§14. 1. Dotacje nie mog¹ byæ wykorzystane na inne cele
ni¿ okrelone w umowie.

§6. Wnioski z³o¿one przez podmioty uprawnione podlegaj¹ sprawdzeniu pod wzglêdem formalnym przez merytoryczn¹ komórkê organizacyjn¹ Urzêdu Gminy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzêdu.

2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, któr¹ prowadz¹ w³aciwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzêdu Gminy, przede wszystkim w zakresie,

§7. Kierownik komórki organizacyjnej Urzêdu Gminy opiniuje wnioski i przedk³ada propozycje Wójtowi Gminy Wierzbinek w nieprzekraczalnym terminie do 15 padziernika poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

1) stanu realizacji zadania,
2) efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonania zadania,
3) zgodnoci wydatkowania dotacji z celem, na który zosta³a
przyznana,

§8. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji
uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce kryteria:

4) gospodarnoci i rzetelnoci w sposobie wydatkowania
rodków Gminy,

1) dostêpnoæ dla ogó³u spo³ecznoci lokalnej i turystów,

5) prowadzenia dokumentacji okrelonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2) promowanie, kultury oraz historii gminy - preferowane s¹
obiekty wzbogacaj¹ce ofertê turystyczn¹ i kulturaln¹ Gminy
Wierzbinek,
3) stan zachowania obiektu,
4) fakt kontynuowania prac,
5) wysokoæ zaanga¿owania w³asnych rodków.
§9. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Wierzbinek wniosek
o dotacjê stanowi podstawê ujêcia kwoty dotacji w projekcie
bud¿etu na dany rok bud¿etowy.
§10. Po zatwierdzeniu rozdzia³u rodków przeznaczonych
na dotacjê przez Radê Gminy uchwa³¹ bud¿etow¹, merytoryczna komórka organizacyjna Urzêdu Gminy zawiadamia
podmioty uprawnione o przydzieleniu dotacji lub braku mo¿liwoci dofinansowania zadania.
§11. Dotacje przyznaje Rada Gminy na wniosek Wójta
Gminy Wierzbinek.
§12. W uchwale Rady Gminy o przyznaniu dotacji okrela
siê, nazwê otrzymuj¹cego dotacjê, prace lub roboty, na
wykonanie, których przyznano dotacjê oraz kwotê przyznanej
dotacji.
§13. 1. Przekazanie dotacji nastêpuje na podstawie umowy okrelaj¹cej w szczególnoci:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokoæ udzielonej dotacji i tryb jej p³atnoci, uzale¿niony od wyniku ka¿dorazowej kontroli postêpu prac lub
robót i rozliczenia tych wydatków,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

3. Podmiot otrzymuj¹cy dotacjê zobowi¹zany jest udostêpniæ na ka¿de ¿¹danie dokumentacjê finansow¹, budowlan¹ oraz wszelk¹ inn¹, niezbêdn¹ do dokonania sprawdzenia
nale¿ytego wykorzystania dotacji i zasadnoci wniosku.
4. Podmioty uprawnione realizuj¹ce zadania finansowane z dotacji, zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia sprawozdania,
z realizacji zadania, w terminie okrelonym w umowie, zawieraj¹cego,
1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania
w zakresie zgodnoci z zapisami umowy ze szczególnym
uwzglêdnieniem celu, jaki osi¹gniêto oraz terminowoci
realizacji zadania,
2) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznaj¹cego dotacjê oraz oryginalne dokumenty finansowe do wgl¹du spe³niaj¹ce wymogi okrelone przepisami prawa,
3) na odwrocie powy¿szych dokumentów winien zostaæ
umieszczony zapis w brzmieniu, zrealizowano ze rodków bud¿etowych Gminy Wierzbinek.
4) dokumenty nie spe³niaj¹ce wymagañ okrelonych w ust.
4 pkt 2, nie bêd¹ przyjmowane do rozliczania, co skutkowaæ bêdzie koniecznoci¹ dokonania zwrotu ca³oci przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami,
5) wzór sprawozdania stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,
5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym
roku podlegaj¹ zwrotowi w czêci, w jakiej zadanie nie zosta³o
wykonane.
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6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrane w nadmiernej wysokoci podlegaj¹ zwrotowi
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Poz. 2970, 2971

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wierzbinek.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jacek Musia³

2971
UCHWA£A Nr LXII/446/2006 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Nr XLVIII/526/02 z dnia 14.06.2002 r. w sprawie
podzia³u Gminy Oborniki na okrêgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu.
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 i art. 17 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 90 ust. 2, art. 92 ust.
2 i 3 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz.U.
Nr 159 poz. 1547 z 2003 r. z póniejszymi zmianami), na
wniosek Burmistrza Obornik, Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1. Imienia siê liczbê radnych wybieranych w okrêgach
wyborczych nr 1 i 2 z uwagi na zmianê jednolitej normy
przedstawicielstwa:
1. w okrêgu wyborczym nr 1 z 7 na 6,
2. w okrêgu wyborczym nr 2 z 6 na 7.

§2. Zmienia siê granice okrêgów wyborczych w nastêpuj¹cy sposób:
1. w okrêgu wyborczym nr 1 skrela siê ulicê Poprzeczn¹,
2. w okrêgu wyborczym nr 2 dopisuje siê ulicê Poprzeczn¹.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obornik.
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz
podlega podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Ryszard Ciszak
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Poz. 2972, 2973

2972
UCHWA£A Nr LXII/447/2006 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Nr XLIX/537/02 z dnia 23.08.2002 r. zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr 488/98
Zarz¹du Miasta i Gminy Oborniki z dnia 3 wrzenia 1998 r. w sprawie podzia³u gminy na obwody g³osowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. ze zmianami) i art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t. j. Dz.U. Nr 159 poz. 1547 z 2003
r. z póniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Obornik,
Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1. Zmienia siê granice obwodów g³osowania w sposób
nastêpuj¹cy:

1. w obwodzie g³osowania nr 2 w Obornikach skrela siê ul.
Poprzeczn¹,
2. w obwodzie g³osowania nr 1 w Obornikach dodaje siê ul.
Poprzeczn¹.
§2. Uchwa³a podlega opublikowaniu-w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia oraz
podlega podaniu do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Ryszard Ciszak

2973
UCWA£A Nr XXXVIII/249/06 RADY MIEJSKIEJ TULISZKÓW
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tuliszkowie
Na podstawie art. 40, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z
pón. zm.) art. 110, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593, z pón.
zm.) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w statucie Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tuliszkowie,
ustalonego Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr XVIII/29/
04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku:
1) Rozdzia³ 1, w §2 dodaje siê brzmienie:
ul. Plac Powstañców Styczniowych 1
2) Rozdzia³ 2, §4 otrzymuje brzmienie:
1. Orodek realizuje zadania gminy Tuliszków zwanej
dalej gmin¹ z zakresu pomocy spo³ecznej.

2. Orodek realizuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z pón.
zm.).
3. Orodek realizuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732,z pón.
zm.)
4. Orodek realizuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z pón.
zm.)
5. Orodek realizuje zadania wynikaj¹ce z ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków
publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z 2004 roku
z pón. zm.)
3) Rozdzia³ 4, §8 w pkt 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
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4) do spraw wiadczeñ rodzinnych, postêpowania
wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Poz. 2973, 2974

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

W pozosta³ym zakresie statut pozostaje bez zmian.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
() Zbigniew Gradecki

§2. Wykonanie niniejszej uchwa³y oraz sporz¹dzenie tekstu jednolitego statutu powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Tuliszków.

2974
UCHWA£A Nr XLIII/265/06 RADY POWIATU W JAROCINIE
z dnia 23 czerwca 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u Powiatu Jarociñskiego na okrêgi wyborcze, ustalenia
ich granic, numerów okrêgów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym.
Na podstawie art. 135 i art. 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)
na wniosek Starosty Jarociñskiego uchwala siê, co nastêpuje:

w ka¿dym okrêgu wyborczym, otrzymuje brzmienie okrelone
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.

§1. Wykaz okrêgów wyborczych, ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Nr XLVIII/254/2002
Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
podzia³u Powiatu Jarociñskiego na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów okrêgów oraz liczby wybieranych

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Czes³aw Robakowski

Za³¹cznik
do uchwa³y nr XLIII/265/06
Rady Powiatu w Jarocinie
z dnia 23 czerwca 2006 r.
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Poz. 2975

2975
UCHWA£A Nr XLV/236/2006 RADY POWIATU W¥GROWIECKIEGO
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzêdowi Pracy w W¹growcu
Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón.
zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592
z pón. zm.) Rada Powiatu W¹growieckiego uchwala, co
nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu W¹growieckiego
() Andrzej Bielecki

§1. Nadaje siê statut Powiatowemu Urzêdowi Pracy
w W¹growcu w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y nr XLV/236/2006
Rady Powiatu W¹growieckiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Urzêdowi Pracy w W¹growcu

STATUT POWIATOWEGO URZÊDU PRACY W W¥GROWCU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Powiatowy Urz¹d Pracy w W¹growcu jest jednostk¹
organizacyjn¹ Powiatu W¹growieckiego ,wchodz¹c¹ w sk³ad
powiatowej administracji zespolonej.
2. Powiatowy Urz¹d Pracy nale¿y do publicznych s³u¿b
zatrudnienia w ramach instytucji rynku pracy.
3. Powiatowy Urz¹d Pracy jest jednostk¹ bud¿etow¹
i prowadzi gospodarkê finansow¹ zgodnie z przepisami prawa obowi¹zuj¹cymi dla jednostek bud¿etowych.
§2. Powiatowy Urz¹d Pracy w W¹growcu zwany dalej
Urzêdem dzia³a w szczególnoci na podstawie:
1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z pón.
zm.),
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.)
3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.),
4. niniejszego Statutu,
5. innych aktów prawa reguluj¹cych funkcjonowanie Urzêdu.

§3. 1. Obszarem dzia³ania Urzêdu jest teren gmin wchodz¹cych w sk³ad Powiatu W¹growieckiego tj.:
- miasto W¹growiec
- gmina W¹growiec
- gmina Wapno
- gmina Damas³awek
- miasto i gmina Go³añcz
- miasto i gmina Skoki
- gmina Miecisko.
2. Siedzib¹ Urzêdu jest miasto W¹growiec.
ROZDZIA£ II
Zadania Powiatowego Urzêdu Pracy
§4. 1. Celem dzia³ania Urzêdu jest promocja zatrudnienia,
³agodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.
2. Urz¹d do realizacji swoich zadañ pozyskuje rodki
finansowe z Funduszu Pracy i innych róde³ , w szczególnoci
z funduszy Unii Europejskiej.
3. Do zadañ Urzêdu nale¿y wykonywanie zadañ samorz¹du powiatowego w zakresie rynku pracy, zgodnie z ustaw¹
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z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z pón. zm.) oraz
ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U.
Nr 123 poz. 776 z pón. zm.) i innych aktów prawa.

Poz. 2975, 2976

§6. 1. Dyrektor Urzêdu wykonuje prawa i obowi¹zki pracodawcy dla pracowników Urzêdu.
2. Zasady funkcjonowania Urzêdu , strukturê organizacyjn¹ i szczegó³owe zadania komórek organizacyjnych okrela regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarz¹d Powiatu
W¹growieckiego.

ROZDZIA£ III
ROZDZIA£ IV

Organizacja Powiatowego Urzêdu Pracy
§5. 1. Urzêdem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkê na zewn¹trz i ponosi odpowiedzialnoæ
za ca³okszta³t dzia³alnoci.
2. Z zastrze¿eniem odpowiednich przepisów ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z pón. zm.)
Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy powo³uje i odwo³uje
Starosta.

Postanowienia koñcowe
§8. W sprawach nie uregulowanych Statutem maj¹ zastosowanie w³aciwe przepisy prawa.
§9. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³aciwym dla jego nadania.

2976
UCHWA£A Nr XLV/239/2006 RADY POWIATU W¥GROWIECKIEGO
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w W¹growcu
Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pón.
zmian.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1592
z pón. zm.) Rada Powiatu W¹growieckiego uchwala, co
nastêpuje:
§1. Nadaje siê statut Powiatowemu Centrum Pomocy
rodzinie w W¹growcu w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku
do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu W¹growieckiego
() Andrzej Bielecki

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 2976

Za³¹cznik
do uchwa³y nr XLV/239/2006
Rady Powiatu W¹growieckiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w W¹growcu

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W W¥GROWCU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w W¹growcu,
zwane w dalszej czêci niniejszego statutu PCPR dzia³a,
w szczególnoci, na podstawie nastêpuj¹cych aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z pón. zm.);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z pón. zm.);
4) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z pón. zm.);
5) uchwa³y Nr V/22/99 Rady Powiatu W¹growieckiego z dnia
19 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w W¹growcu;
6) uchwa³y Nr XXXVIII/199/2005 Rady Powiatu W¹growieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia
Orodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w W¹growcu;
7) uchwa³y Nr 536/2006 Zarz¹du Powiatu W¹growieckiego
z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w W¹growcu;
8) innych ustaw i powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa.
§2. PCPR jest jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu wykonuj¹c¹ zadania pomocy spo³ecznej.
§3. PCPR obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ obszar Powiatu
W¹growieckiego, na który sk³ada siê: miasto W¹growiec,
gmina Damas³awek, gmina Miecisko, gmina Wapno, gmina
W¹growiec, miasto i gmina Go³añcz, miasto i gmina Skoki.
§4. Siedzib¹ PCPR jest miasto W¹growiec (ul. Wierzbowa 1).

3) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z pón. zm.);
4) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z pón.
zm.);
2. PCPR realizuje inne zadania Powiatu W¹growieckiego
okrelone w przepisach prawa oraz podejmuje inne dzia³ania
wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb.
3. Przy realizacji swoich zadañ PCPR wspó³pracuje
z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, organizacjami spo³ecznymi, kocio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi
osobami prawnymi i fizycznymi.
ORGANIZACJA PCPR
§6. 1. PCPR kieruje Kierownik zatrudniany przez Zarz¹d
Powiatu W¹growieckiego.
2. Kierownik PCPR dzia³a na podstawie upowa¿nieñ udzielonych przez Starostê W¹growieckiego, o ile jest to niezbêdne
dla realizacji statutowych zadañ PCPR.
3. Kierownik PCPR odpowiada za funkcjonowanie PCPR,
a w szczególnoci za:
1) wykonywanie zadañ okrelonych przepisami prawa;
2) realizacjê bud¿etu PCPR;
3) gospodarowanie powierzonym mieniem;
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników PCPR.
§7. 1. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz strukturê
organizacyjn¹ PCPR okrela Regulamin Organizacyjny.
2. Kierownik PCPR realizuje zadania, o których mowa
w §5 niniejszego statutu, przy pomocy G³ównego Ksiêgowego PCPR i pracowników zatrudnionych w PCPR.

§5. 1. PCPR wykonuje zadania okrelone, w szczególnoci w:

3. Przy PCPR dzia³a, powo³any przez Starostê W¹growieckiego, Powiatowy Zespó³ do spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoci w W¹growcu jako organ I instancji w sprawach
orzekania o niepe³nosprawnoci.

1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z pón. zm.);

4. Kierownik PCPR wydaje zarz¹dzenia i polecenia
w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania PCPR.

2) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493);

5. PCPR jest zak³adem pracy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy.

CELE I ZADANIA

6. Kierownik PCPR jest prze³o¿onym s³u¿bowym dla
wszystkich pracowników zatrudnionych w PCPR.
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GOSPODARKA FINANSOWA PCPR

Poz. 2976, 2977

1) o finansach publicznych;

§8. 1. PCPR dzia³a jako jednostka bud¿etowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2) o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego;
3) o rachunkowoci;

2. PCPR prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie
bud¿etu uchwalonego przez Radê Powiatu W¹growieckiego.

oraz obowi¹zuj¹cych w tym zakresie aktów wykonawczych.

3. Podstawê gospodarki finansowej PCPR stanowi plan
finansowy, zatwierdzany przez Radê Powiatu W¹growieckiego.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

4. Maj¹tek PCPR stanowi w³asnoæ Powiatu W¹growieckiego i mo¿e byæ wykorzystywany tylko dla potrzeb zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ PCPR.
5. Dochody i wydatki PCPR realizowane s¹ na podstawie
przepisów ustaw:

§9. Przekszta³cenie lub likwidacja PCPR mo¿e nast¹piæ
jedynie na podstawie uchwa³y Rady Powiatu W¹growieckiego.
§10. W sprawach nieuregulowanych maj¹ zastosowanie
w³aciwe przepisy prawa.
§11. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane wy³¹cznie
w trybie w³aciwym dla jego nadania.

2977
UCHWA£A Nr 9/2006 WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W POZNANIU
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe m³odocianych pracowników mo¿e byæ dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcê na wynagrodzenia i sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze zm.), Wojewódzka Rada
Zatrudnienia w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:

na refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcê na
wynagrodzenia i sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne m³odocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracê w celu przygotowania zawodowego.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§1. Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu opiniuje
pozytywnie wykaz zawodów, w których za przygotowanie
zawodowe m³odocianych pracowników mo¿e byæ dokonywa-

Przewodnicz¹cy
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu
() Karol Pufal
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Wykaz zawodów opracowany zosta³ zgodnie z art. 8 ust.
1, pkt 15 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 r., Nr 99,
poz. 1001 ze zm.), na podstawie klasyfikacji zawodów
i specjalnoci okrelonej rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu
jej zastosowania (Dz.U. 2004 r., Nr 265, poz. 2644).

Poz. 2977

zanikaj¹ce zawody, na które wraca zapotrzebowanie. Umowy
o pracê w celu przygotowania zawodowego w tego typu
zawodach mo¿na zawieraæ przez ca³y rok. Umieszczenie ww.
zawodów w wykazie pozwoli na zawieranie wiêkszej iloci
umów i tym samym na zró¿nicowanie kszta³cenia zawodowego.
Wykaz opracowany zosta³ we wspó³pracy z Kuratorium
Owiaty w Poznaniu, Wielkopolsk¹ Wojewódzk¹ Komend¹
OHP oraz Wielkopolsk¹ Izb¹ Rzemielnicz¹ i Wielkopolsk¹
Izb¹ Przemys³owo  Handlow¹.

Wykaz obejmuje swym zasiêgiem zawody, w jakich kszta³c¹
siê m³odzi ludzie w zasadniczych szko³ach zawodowych na
podbudowie gimnazjum oraz zawody pozaszkolne, w których
równie¿, zgodnie z §6.3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
m³odocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r., Nr 60, poz.
278 ze zm.) mo¿e siê odbywaæ nauka zawodu. Umieszczenie
ich w wykazie jest zasadne z racji tego, i¿ s¹ to w wiêkszoci

Szerokie okrelenie zakresu zawodów, za które mo¿e byæ
dokonywana refundacja, pozwoli starostom powiatów Województwa Wielkopolskiego kszta³towaæ rynek edukacyjny w
zakresie szkolnictwa zawodowego zgodnie z wymogami lokalnych rynków pracy.

WYKAZ ZAWODÓW, W KTÓRYCH ZA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE M£ODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW MO¯E BYÆ DOKONYWANA REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCÊ
NA WYNAGRODZENIA I SK£ADKI NA UBEZPIECZENIA SPO£ECZNE M£ODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACÊ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla potrzeb
rynku pracy oraz zakresu jej zastosowania (Dz.U. 2004 r., Nr
265, poz. 2644). Wykaz obowi¹zuje od dnia 1 wrzenia 2006 r.

Refundacji podlegaj¹ zawody i specjalnoci okrelone
w wykazie szeciocyfrowym kodem oraz zawody, które nale¿¹
do którejkolwiek z wymienionych poni¿ej grup elementarnych
okrelonej czterocyfrowym kodem, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 8 grudnia 2004
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2978
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 30 czerwca 2006 roku pomiêdzy
Gmin¹ Kamierz - reprezentowan¹ przez:
1. Wies³awa W³odarczaka - Wójta Gminy Kamierz

2. Gmina Kamierz zrealizuje zadanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych.
§2. Koszt robót wed³ug kosztorysu inwestorskiego wynosi: 85.100,00 z³.

a
Powiatem Szamotulskim - reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Szamotulskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Pawe³ Kowzan - Starosta Szamotulski
2. Czes³aw Mañczak- Wicestarosta
Na podstawie Uchwa³y nr XXX/148/05 Rady Powiatu
Szamotulskiego z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie
powierzenia gminie Kamierz zadania w³asnego Powiatu
Szamotulskiego oraz Uchwa³y nr XXXIX/232/05 Rady Gminy
Kamierz z dnia 17 wrzenia 2005 roku w sprawie przyjêcia
do wykonania zadania publicznego Powiatu Szamotulskiego
z zakresu dróg publicznych i Uchwa³y Nr XLV/273/06 Rady
Gminy Kamierz z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu na budowê
chodnika przy drodze powiatowej nr 1891P Grzebienisko - Gaj
Wielki w miejscowoci Gaj Wielki.
§1. 1. Powiat Szamotulski powierza Gminie Kamierz realizacjê zadania w³asnego pod nazw¹: Budowa chodników na
drodze powiatowej nr 1891 P Grzebienisko - Gaj Wielki
w miejscowoci Gaj Wielki na odcinku przez wie Gaj Wielki
od km 3+979 do km 4+174.

§3. 1. Powiat Szamotulski dostarczy dokumentacjê na realizacjê w/w zadania niezw³ocznie po wejciu w ¿ycie porozumienia.
Koszt dokumentacji: 5.200,00 z³.
2. Powiat Szamotulski, niezw³ocznie po wejciu w ¿ycie
porozumienia, przeka¿e dotacjê w kwocie: 85.100,00 z³ na
wykonanie zadania wymienionego w §1 pkt 1, na konto w
Banku Spó³dzielczym Duszniki O/Kamierz, nr 13 9072 0002
0200 0273 2000 0004.
§4. Termin wykonania wymienionego w §1 zadania ustala
siê do 30 listopada 2006 roku.
§5. 1. Gmina Kamierz zobowi¹zuje siê do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu na wykonanie
zadania pn. Budowa chodników na drodze powiatowej nr
1891P Grzebienisko - Gaj Wielki w miejscowoci Gaj Wielki
w wysokoci 53.900,00 z³.
2. Kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek g³ówny bud¿etu powiatu w Banku, Spó³dzielczym Duszniki
O/Szamotu³y nr 70 9072 0002 0430 0003 2370 0101 w terminie
14 dni od daty przekazania przez Powiat Szamotulski dotacji
wymienionej w §3 pkt 2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 120
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§6. Prawa i obowi¹zki stron wynikaj¹ce z porozumienia
nie mog¹ byæ przenoszone na osoby trzecie.

Poz. 2978, 2979

§8. Porozumienie podpisano w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka¿dej ze Stron.

§7. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Kamierz
() Wies³aw W³odarczak
Zarz¹d Powiatu Szamotulskiego
Starosta
() Pawe³ Kowzan
Wicestarosta
() Czes³aw Mañczak

2979
POROZUMIENIE
W sprawie powierzenia Zwi¹zkowi Miêdzygminnemu Koniñski Region Komunalny prowadzenia zadañ publicznych w
zakresie ochrony rodowiska zawarte w dniu 30 czerwca 2006
r. pomiêdzy Powiatem Koniñskim, w imieniu którego dzia³a
Zarz¹d Powiatu Koniñskiego reprezentowany przez:
1. Stefana Dziamarê - Starostê Koniñskiego
2. Stanis³awa Bielika - Wicestarostê Starostê
a Zwi¹zkiem Miêdzygminnym Koniñski Region Komunalny reprezentowanym przez;
1. Czes³awa Smorowskiego - Przewodnicz¹cego Zarz¹du
2. Józefa Karmowskiego - Wicerzewodnicz¹cego Zarz¹du
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 w zwi¹zku z art. 4 ust. 1, pkt
13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t. j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z pón. zm.), art.
8 ust. 2a, w zwi¹zku z art. 69 ust. 1 - 3 i art. 73 ust. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr
142 z 2001 r. poz. 1591 z pón. zm.), art. 406 pkt 1, pkt. 5. art.
407 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 z pón. zm.) oraz
uchwa³y Nr XXVIII/166/01 z dnia 31 maja 2001 r. Rady Powiatu
Koniñskiego w sprawie powiatowej strategii ochrony rodowiska i uchwa³y Nr XVII/91/04 Rady Powiatu Koniñskiego
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie przyjêcia Powiatowego
programu ochrony rodowiska Strony zawieraj ¹ nastêpuj¹ce porozumienie:
§1. Powiat Koniñski powierza Zwi¹zkowi Miêdzygminnemu Koniñski Region Komunalny prowadzenie zadañ
publicznych z ochrony rodowiska w nastêpuj¹cym zakresie:

1. koordynacjê odbioru odpadów: szk³a, makulatury, tworzyw sztucznych z terenu gmin powiatu koniñskiego przez
uprawnione podmioty oraz pomoc logistyczn¹ i organizacyjn¹ nad wykonaniem wskazanej us³ugi np. transport do
Miejskiego Zak³adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
(na liniê sortownicz¹), a stamt¹d do zak³adu odzysku
- recyklera,
2. koordynacjê odzysku odpadów przez uprawnione podmioty oraz pomoc logistyczn¹ i organizacyjn¹ nad wykonaniem tej fazy recyklingu,
3. monitorowanie wykorzystania i stanu technicznego dostarczonych gminom w latach 2002-2004 przez Zwi¹zek
Miêdzygminny Koniñski Region Komunalny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zakupionych ze
rodków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej,
4. zakup i zaopatrzenie gmin oraz obiektów zarz¹dzanych
przez Starostê (np. szko³y ponadgimnazjalne, placówki
opiekuñcze, siedziba Starostwa) w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
5. prowadzenie szkoleñ w ramach Rejonowego Centrum
Edukacji Ekologicznej - Zwi¹zku Miêdzygminnego Koniñski Region Komunalny oraz konkursów o tematyce ekologicznej.
§2. Finansowanie kosztów prowadzenia zadañ okrelonych w §1 nastêpowaæ bêdzie poprzez dotacje ze rodków
Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej na warunkach wymaganych przy gospodarowaniu
rodkami z Funduszu.
§3. Zwi¹zek Miêdzygminny Koniñski Region Komunalny zobowi¹zuje siê do realizacji powierzonych zadañ oraz
wydatkowania przyznawanych rodków zgodnie z ich przeznaczeniem.
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§4. Zwi¹zek Miêdzygminny Koniñski Region Komunalny w terminie do koñca I kwarta³u nastêpnego roku z³o¿y
Powiatowi Koniñskiemu sprawozdanie z realizacji powierzonych zadañ.
§5. Zarz¹d Powiatu Koniñskiego zastrzega sobie prawo
kontroli powierzonych zadañ oraz prawid³owoci wydatkowania rodków.
§6. Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku
z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia na dalsze okresy roczne.
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 2979

§7. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego
Koniñski Region Komunalny
() in¿. Czes³aw Sworowski
Wiceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego
Koniñski Region Komunalny
() Józef Karmowski
Starosta
() Stefan Dziamara
Wicestarosta
() Stanis³aw Bielik
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