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3423
ZARZ¥DZENIE Nr 152/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie: zmiany w podziale gminy Tarnowo Podgórne na okrêgi wyborcze.
Na podstawie art. 203 a 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.) oraz
w zwi¹zku z wnioskiem Komisarza Wyborczego w Poznaniu
Nr DPZ-712- 4/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

r., w zakresie liczby wybieranych radnych w okrêgu wyborczym nr 1 i w okrêgu wyborczym nr 5.

§1. Dokonuje siê zmiany w podziale gminy Tarnowo
Podgórne na okrêgi wyborcze, zawartym w uchwale rady
gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXVI/716/02 z dnia 9 lipca 2002

§3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§2. Podzia³ gminy Tarnowo Podgórne na okrêgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbê wybieranych radnych
w ka¿dym okrêgu okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszego
Zarz¹dzenia.

Wojewoda Wielkopolski
() Tadeusz Dziuba
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Za³¹cznik nr 1

PODZIA£ GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA OKRÊGI WYBORCZE.
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3424
UCHWA£A NR LVI/593/2006 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kórnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w zwi¹zku
z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
175, poz. 1458), po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Kórniku uchwala Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kórnik,
zwany dalej regulaminem, w nastêpuj¹cej treci.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. W regulaminie okrela siê zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kórnik, 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;
3) czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego;

4) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami (PGO);
5) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
6) wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
7) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2. Regulamin obowi¹zuje w³acicieli nieruchomoci,
mieszkañców oraz osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie
gminy Kórnik.
§3. Ilekroæ w regulaminie 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 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.);
*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) 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 maj¹ce obowi¹zek realizo-
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waæ obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku,
przy czym:
-

na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci nale¿y do wykonawcy robót budowlanych;

-

na terenie wydzielonych krawê¿nikiem lub oznakowaniem poziomym przystanków komunikacyjnych
obowi¹zki uprz¹tniêcia i pozbycia siê b³ota, niegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców
u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej;

-

na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie siê
odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego
przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych do drogi publicznej,
uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów na
takim chodniku, nale¿¹ do zarz¹du drogi;

-

na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków gminy
nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina
pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym
chodniku i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;

4) najemcach/w³acicielach lokalu  nale¿y przez to rozumieæ
najemców lub w³acicieli lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, którzy 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, zarz¹dców oraz najemców/w³acicieli lokali;
6) górnych stawkach op³at  nale¿y przez to rozumieæ stawki
ustalone uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kórniku w zakresie
pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych;
*7) 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, Plan Gospodarki Odpadami
(PGO)  dokument przyjêty przez Radê Miejsk¹ w Kórniku;
*8) stawkach op³at  nale¿y rozumieæ przez to wysokoæ op³at
uiszczanych przez w³aciciela nieruchomoci, zarz¹dców
lub najemcê/w³aciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na
jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i miesi¹ca; stawka
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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 z prawem weryfikacji;
*9) 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;
*10) poziomach selekcji - nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z docelowymi zapisami KPGO, iloci odpadów jakie,
w kolejnych latach, gminy powinny odbieraæ selektywnie;
*11) 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;
*12) 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;
*13) 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;
*14) odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych
w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
*15) 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;
*16) odpadach budowlanych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹
w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne;
*17) 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
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rodkach ochrony rolin i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki;
*18) nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;

ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci

*19) zbiornikach bezodp³ywowych  nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstania;

§4. W³aciciele nieruchomoci oraz najemcy/w³aciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenie
nieruchomoci poprzez:

*20) stacjach zlewnych  nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy oczyszczalniach cieków
s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

*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;

*21) harmonogramie  nale¿y przez to rozumieæ harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy
Kórnik;

*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;

*22) podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wydane przez
burmistrza wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich
czêci;
*23) chowie zwierz¹t  rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania;
*24) 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 niehodowlanych;

*3) przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesiêcy od dnia jej przekazania do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych;
5) oddzielne gromadzenie cieków bytowych oraz gnojówki
i gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego
zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady biodegradalne:
-

na terenach o zabudowie jednorodzinnej mog¹
byæ, kompostowane w przydomowych kompostownikach;

-

na terenach o zabudowie wielorodzinnej po uruchomieniu ich odbioru;

*25) 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

b) odpady opakowaniowe: papier, tektura, tekstylia, szk³o,
tworzywa sztuczne i metal, w³aciciele nieruchomoci
maj¹ obowi¹zek, przed oddaniem opakowañ do selektywnej zbiórki oczyciæ je z resztek zawartoci,

*26) 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 pozostawa³.

e) odpady nieselekcjonowane,

c) odpady niebezpieczne,
d) odpady wielkogabarytowe i budowlane,

7) zbieranie w pojemnikach o wielkoci uzale¿nionej od
liczby mieszkañców nieruchomoci odpadów nie podlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
a) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
b) szk³a nieopakowaniowego,
c) odpadów mineralnych,
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d) drobnej frakcji popio³owej oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;

22) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:

8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru,
w terminach wyznaczonych harmonogramem;

1) na terenie nieruchomoci nie s³u¿¹cej do u¿ytku publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki
s¹ odprowadzane i 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,

9) uprz¹tanie przez w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych
wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach: b³ota, niegu, lodu
z powierzchni chodnika (przy czym nale¿y to realizowaæ
w sposób nie zak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów), oraz
posypanie piaskiem chodnika; uprz¹tniête b³oto, nieg,
lód nale¿y z³o¿yæ na skraju chodnika, tak by mog³y je
sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoci jezdniê;
10) uprz¹tanie piasku oraz innych zanieczyszczeñ z chodnika
w sposób jak wy¿ej;
*11) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêci nieruchomoci;
*12) usuwanie z terenu nieruchomoci wraków pojazdów
mechanicznych;
13) usuwanie ze cian budynków, ogrodzeñ i innych obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
*14) oznaczenie nieruchomoci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porz¹dkowego nieruchomoci oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
*15) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobli¿u
wejcia, tablic zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:
1) imiê i nazwisko lub nazwê i siedzibê w³aciciela lub
zarz¹dcy nieruchomoci,
2) imiê i nazwisko i adres osoby b¹d adres podmiotu
wykonuj¹cego czynnoci w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci,
3) regulamin porz¹dkowy,
4) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególnoci: stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego, policji,
stra¿y miejskiej, pogotowia wodoci¹gowo  kanalizacyjnego, pogotowia gazowego i pogotowia energetycznego;
16) utrzymywanie nieruchomoci niezabudowanych w stanie
wolnym od zachwaszczenia;
17) utrzymywanie od³ogowanych nieruchomoci rolnych
w stanie tzw. czarnego ugoru;
18) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noci;
19) utrzymywanie czystoci na przystankach, w przepustach,
przejciach, pod mostami i wiaduktami, itp.;
20) utrzymywanie w stanie wolnym od zamiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
21) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoci materia³u
rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych,
powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków;

2) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko
w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
23) naprawa pojazdów i samochodów zwi¹zana z ich eksploatacj¹ jest dozwolona na terenie nieruchomoci, pod
warunkiem, ¿e nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub
gleby oraz uci¹¿liwoci dla s¹siadów. Powsta³e odpady
powinny byæ gromadzone i usuwane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
24) 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;
25) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
zgodnie z przepisami wymiennymi w punkcie 23;
26) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na
urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
27) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych, a wiêc
w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
28) 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.);
29) stosowanie siê w³acicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VI i VII niniejszego Regulaminu;
30) zg³aszanie do Urzêdu Miejskiego w Kórniku w dniach
i godz. pracy Urzêdu oraz Stra¿y Miejskiej w Kórniku faktu
zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego
o wciekliznê;
31) 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).
*§5. Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoci i porz¹dku, zabrania siê:
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1) spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków ró¿nego rodzaju odpadów (tworzyw
sztucznych, gumy, odzie¿y itp.) oraz odpadów niebezpiecznych; dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie
zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;
2) stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska dla usuniêcia niegu i lodu;
3) 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,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat
przystanków, rolinnoci, deptania trawników oraz zieleñców;
4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów,
og³oszeñ itp.;
5) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu
cianami;
6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci, uprawiania sportu, boisk itp. obiekty;
7) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
8) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych;
9) wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi;

Poz. 3424

ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystoci ciek³ych na terenie
nieruchomoci oraz na drogach publicznych
§6. Okrela siê rodzaje i minimalne pojemnoci 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 uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów
z nieruchomoci;
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 80 litrów;

10) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci;

b) pojemniki na odpady o pojemnoci od 80 do 1.100
litrów oraz kontenery;

11) odprowadzania wód opadowych na grunty s¹siednie.
Dzia³ka budowlana, na której sytuowane s¹ budynki, powinna byæ wyposa¿ona w kanalizacjê umo¿liwiaj¹c¹ odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku braku kanalizacji deszczowej wody
opadowe powinny byæ odprowadzone na w³asny teren;

c) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki;

12) odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz
odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych,
w których gromadzone s¹ cieki bytowe;
13) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
14) 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 (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);
15) 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.).

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o pojemnoci od 0,1 do 2,5 m3;
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, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce
normy i przy czêstotliwoci wywozu podanej §12 w:
a) dla budynków mieszkalnych  20 l na mieszkañca,
jednak co najmniej jeden pojemnik 80 l na ka¿d¹
nieruchomoæ. Dozwolone jest wspólne korzystanie
kilku s¹siadów z pojemników ustawionych razem lub
jednego wiêkszego. Objêtoæ ³¹czn¹ pojemników oblicza siê na podstawie liczby mieszkañców. Obowi¹zek
i odpowiedzialnoæ wynikaj¹ca ze wspólnego korzystania z pojemników ponoszone s¹ solidarnie,
b) dla szkó³ wszelkiego typu oraz przedszkoli  3 l na
ka¿dego ucznia i pracownika,
c) dla lokali handlowych oraz punktów handlowych poza
lokalami  50 l na ka¿de 10 m2 powierzchni ca³kowitej,
jednak co najmniej jeden pojemnik 80 l na lokal,
d) dla lokali gastronomicznych  20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne,
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e) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji  co najmniej jeden pojemnik 80 l,

nia odpadów i oznaczenia okrelaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów.

f) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych
i socjalnych  pojemnik 80 l na ka¿dych 10 pracowników,

6) w miejscach, w których ze wzglêdów technicznych wystêpuj¹ trudnoci w lokalizacji sta³ego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, dopuszcza siê stosowanie do
gromadzenia odpadów, worki foliowe. Kolor worka i oznaczenia na nim umieszczone powinny spe³niaæ wymogi
dotycz¹ce pojemników okrelone w pkt 5.

g) dla hoteli, pensjonatów itp.  20 l na jedno ³ó¿ko,
h) dla ogródków dzia³kowych  20 l na ka¿d¹ dzia³kê
w okresie od 1 marca do 31 padziernika ka¿dego roku,
i 5 l poza tym okresem,

§7. Okrela siê rodzaje i minimalne pojemnoci urz¹dzeñ
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

i)

dla dzia³ek rekreacyjnych  20 l na ka¿d¹ dzia³kê
w przypadku wspólnego korzystania z pojemników,
natomiast przy rozliczeniu indywidualnym co najmniej
jeden pojemnik 80 l na ka¿d¹ dzia³kê  dot. okresu od
1 kwietnia do 30 wrzenia ka¿dego roku,

1) gmina w miejscach publicznych, a prowadz¹cy handlow¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ przed sklepem, s¹ zobowi¹zani
ustawiæ pojemniki na odpady, a w miarê potrzeb, z mo¿liwoci¹ ich selektywnej zbiórki;

j)

dla dzia³ek budowlanych od chwili rozpoczêcia budowy  przynajmniej jeden pojemnik 80 l na ka¿d¹
dzia³kê,

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi handlowous³ugowe, przystanki komunikacji, parki s¹ przez w³acicieli nieruchomoci obowi¹zkowo wyposa¿one w zamocowane na sta³e kosze uliczne;

k) w przypadkach okrelonych w pkt 4 c, jeli jest prowadzona dzia³alnoæ spo¿ywcza lub gastronomiczna, oraz
w pkt 4 d i 4 e, nale¿y dodatkowo, na zewn¹trz poza
lokalem, ustawiæ dostateczn¹ liczbê koszy na odpady.
l)

do zbierania okresowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mog¹ byæ u¿ywane odpowiednio oznaczone
worki udostêpniane przez przedsiêbiorcê, z którym
w³aciciel nieruchomoci zawar³ umowê o odbieraniu
odpadów komunalnych.

Je¿eli przyjêta normatywna objêtoæ pojemników nie wystarcza na przyjêcie zwiêkszonej iloci odpadów, nale¿y
ustawiæ dodatkowe pojemniki lub zwiêkszyæ czêstotliwoæ
wywozu.
5) do selektywnego gromadzenia odpadów nale¿y stosowaæ
pojemniki o nastêpuj¹cych ujednoliconych kolorach:

3) organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w pojemniki
w iloci zapewniaj¹cej utrzymanie czystoci i porz¹dku
i zawrzeæ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opró¿nienie
i uprz¹tniêcie;
§8. Ustala siê zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoci
p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy §22 i §23 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690);

e) br¹zowy odpady biodegradalne po uruchomieniu ich
odbioru,

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;

f) mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹
zwróciæ je bezp³atnie do aptek, a zu¿yte baterie do
wyznaczonych punktów, które dysponuj¹ odpowiednimi pojemnikami;

3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych musi
byæ zlokalizowany w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu
ich opró¿nienia;

g) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych
urz¹dzeñ do zbierania, ich odbiór ustaliæ z uprawnionym podmiotem na zlecenie;

4) 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;

a) niebieskim przeznaczonym na makulaturê,
b) ¿ó³tym przeznaczonym na plastik, tworzywa sztuczne,
puszki aluminiowe
c) zielonym przeznaczonym na szk³o kolorowe,
d) bia³ym przeznaczonym na szk³o bia³e,

h) odpady budowlane s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.
Pojemniki winny posiadaæ logo lub nazwê przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbiera-

5) w³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymywania
pojemników na odpady w stanie czystoci, dobrym stanie
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technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; us³ugi
w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady budowlane 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;
§9. Ustala siê 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 lub worków 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;
4) do pojemników lub worków na opakowania szklane zabrania siê wrzucaæ:
a) ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) lustra, zu¿yte ¿arówki,
c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne
z pozosta³ociami zawartoci,
d) szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
e) szyby samochodowe;
5) do pojemników lub worków 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,
6) zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki bytowe.
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ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§10. Wprowadza siê 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 lub, gdy stan
faktyczny ró¿ni siê od niej, owiadczenia na pimie
o odstêpstwach i ich przyczynie;
3) w³aciciele nieruchomoci prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne z zasadami podanymi
w §6 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania
na pojemniki i przygotowanie treci umowy;
*4) w³aciciele nieruchomoci, które nie s¹ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania
w terminie dwóch miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie
niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym,
umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub
opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
5) rolnicy i w³aciciele nieruchomoci, zu¿ywaj¹cy wodê na
potrzeby gospodarstwa rolnego i w zwi¹zku z tym nie
odprowadzaj¹cy jej do zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia
wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie bêd¹
rozliczani za zu¿ycie ca³ej wody.
§11. Konsekwencje nierealizowania 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 burmistrz
gminy, wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej
wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968);
2) uprawnione s³u¿by dokonuj¹ kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia przez w³acicieli nieruchomoci umów na
us³ugi odbioru i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
oraz wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego
tytu³u op³at;
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3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
opisanych w pkt 1, burmistrz gminy 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 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 dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego, w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany
do usuniêcia ich w ustalonym terminie od momentu
stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy.
§12. Okrela siê czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów
i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady nieselekcjonowane z terenu nieruchomoci nale¿y
usuwaæ nie rzadziej ni¿ jeden raz na dwa tygodnie,
z zastrze¿eniem pkt 2, 3 i 7,
2) w przypadku lokali gastronomicznych, punktów szybkiej
konsumpcji odpady nale¿y usuwaæ nie rzadziej ni¿ jeden
raz w tygodniu,
3) w przypadku placówek handlowo  us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza siê obowi¹zek codziennego usuwania odpadów,
4) w przypadku nieruchomoci, na których organizowane s¹
imprezy masowe, wprowadza siê obowi¹zek niezw³ocznego usuwania odpadów po zakoñczeniu imprezy,
5) w przypadku miejsc publicznych oraz terenów i obiektów
u¿ytecznoci publicznej kosze na mieci nale¿y opró¿niaæ
z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich
przepe³nienia jednak nie rzadziej ni¿ jeden raz w tygodniu,
6) w przypadku cmentarzy pojemniki na odpady nale¿y opró¿niaæ z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do
ich przepe³nienia,
7) w przypadku osób samotnie zamieszkuj¹cych pojemnik na
mieci nale¿y opró¿niaæ z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹
niedopuszczenie do jego przepe³nienia jednak nie rzadziej
ni¿ jeden raz w miesi¹cu.
8) odpady biodegradalne bêd¹ odbierane po uruchomieniu
ich odbioru, a do tego czasu dopuszcza siê w okresie od
15 padziernika do 15 kwietnia spalanie suchych pozosta³oci rolinnych poza instalacjami urz¹dzeniami, je¿eli
spalanie to nie naruszy odrêbnych przepisów oraz nie
powoduje uci¹¿liwoci dla s¹siadów,
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9) odpady opakowaniowe: papier, szk³o, tektura, tworzywa
sztuczne i tekstylia nale¿y odbieraæ nie rzadziej ni¿ jeden
raz na dwa miesi¹ce,
10) odpady niebezpieczne po uruchomieniu ich odbioru nale¿y odbieraæ nie rzadziej ni¿ jeden raz na kwarta³,
11) odpady wielkogabarytowe i budowlane odbierane bêd¹
na indywidualne zg³oszenie,
12) w³aciciel nieruchomoci nieskanalizowanej jest zobowi¹zany do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych (szamb)
z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich
przepe³nienia b¹d wylewania siê cieków na powierzchniê terenu. Czêstotliwoæ opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji,
§13. Okrela siê sposób odbierania odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) 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;
2) odpady wielkogabarytowe musz¹ byæ wystawione w terminie okrelonym indywidualnym zleceniem na chodnik
lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci lub na
miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
3) odpady budowlane 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;
4) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych odbywa siê na
podstawie zamówienia w³aciciela nieruchomoci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³
umowê; zamówienie musi byæ zrealizowane w okresie
2 dni od z³o¿enia zamówienia,
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;
6) do odbierania odpadów budowlanych mo¿na u¿ywaæ
samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów
lub skrzyniowych; powinny one byæ przykryte, aby nie
powodowa³y podczas transportu zanieczyszczenia i zamiecenia terenu;
7) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie) wraz
z papierem, tektur¹, tworzywami sztucznymi, tekstyliami,
wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ
samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych
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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;
9) 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;
10) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
§14. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania. Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie
na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoci.:
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,
wynosz¹c¹ 4.500 Mg.
§15. Zgodnie z zapisami KPGO oraz PGO i treci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione do wywozu s¹
zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ sporód
odpadów komunalnych przekazywanych przez jedn¹ osobê
i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi okrelone iloci odpadów. Przyjmuje siê, ¿e rednia iloæ odpadów komunalnych
wytwarzanych przez statystycznego mieszkañca gm. Kórnik
wynosi rocznie 305 kg w tym: miasto 423 kg/osobê/rok, wie
223 kg/osobê/rok.
§16. Odpady komunalne odbierane od w³acicieli nieruchomoci przez podmioty uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu lub s¹ przekazywane do odzysku, recyklingu.
§17. 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. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji,
w której w³aciciele nieruchomoci nie dokonuj¹ selekcji
odpadów, za obowi¹zek uzyskania obowi¹zuj¹cych poziomów odzysku ma wy³¹cznie podmiot uprawniony, który ma
obowi¹zek selekcjonowaæ odpady zmieszane. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci, dokonuje wstêpnego ich
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oszacowania na podstawie wskaników zawartych w KPGO,
skorygowanych o wzrost cen towarów i us³ug w okresie od
jego przyjêcia lub na podstawie w³asnych kalkulacji stawek
op³at rozumianych jak w §3 pkt 9 i 10, albo na podstawie
wyników przetargów.
3. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³acicielami nieruchomoci przez podmiot uprawniony nie mog¹
byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
ROZDZIA£ VI
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
§18. 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. Utrzymuj¹cy zwierzêta
domowe zobowi¹zani s¹ do sprawowania nad nimi w³aciwej
opieki, a w szczególnoci nie pozostawiania ich bez dozoru.
§19. Do obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
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a) obowi¹zkowi rejestracji podlega ka¿dy pies powy¿ej 3
miesi¹ca ¿ycia. Rejestracji dokonuje siê w Urzêdzie
Miejskim w Kórniku w referacie Ochrony rodowiska
i Rolnictwa w terminie 14 dni od wejcia w posiadanie
psa. Wpis w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane: imiê
i nazwisko w³aciciela, adres w³aciciela, nr identyfikacyjny nadany psu, imiê psa. Znaczek identyfikacyjny
wydawany jest w dniu rejestracji psa nieodp³atnie;
b) wyposa¿enie psa w obro¿ê i znaczek identyfikacyjny,
a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,
c) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
- w na³o¿onym kagañcu,
d) op³acanie podatku od posiadania psów, zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w Kórniku,
e) 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,
f) zapewnienie psu w³aciwych warunków bytowania,
g) uzyskanie zezwolenia burmistrza gminy 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),
h) zabrania siê puszczania psa luzem w lesie, dopuszczania do niszczenia rolinnoci, trawników przez psa,
i)

zabrania siê przewo¿enia psa bez kagañca rodkami
komunikacji miejskiej,

j)

zabrania siê pozostawiania psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
w miejscu publicznym bez dozoru osoby doros³ej,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) sta³y i skuteczny dozór,
b) niewprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci
publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów  przewodników,
c) niewprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk
oraz tereny objête zakazem na podstawie odrêbnych
uchwa³ rady gminy;
d) zwolnienie psa z uwiêzi  smyczy, ale z na³o¿onym
kagañcem, dopuszczalne jest wy³¹cznie na terenach
zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz miejscach ma³o uczêszczanych przez lu-
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dzi i tylko w sytuacji, gdy w³aciciel ma mo¿liwoæ
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
e) zwolnienie przez w³aciciela nieruchomoci psów ze
smyczy bez kagañca 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;
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.; nieczystoci te, umieszczone w szczelnych, nie
ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ
deponowane w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystaj¹cych z psów przewodników,
g) niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta domowe;
3) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych.
4) obowi¹zki okrelone w §19 nie dotycz¹ psów s³u¿bowych
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych instytucji
i stra¿y wykonuj¹cych zadania w zakresie zapewnienia
porz¹dku i bezpieczeñstwa obywateli.
§20. Zasady postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami na
terenie gminy regulowaæ bêdzie odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej w Kórniku.
ROZDZIA£ VII
Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§21. 1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest zabronione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy
tak¿e zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje u¿ytecznoci publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
3. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
1) 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.),
2) wszelka uci¹¿liwoæ hodowli dla rodowiska w tym emisje
bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do obszaru
nieruchomoci, na której jest prowadzona.
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4. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 13
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 Burmistrz Gminy Kórnik.
5. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ
zapisów §4 niniejszej uchwa³y, a ponadto:
1) przestrzegaæ przepisów sanitarnoepidemiologicznych,
2) gromadziæ i usuwaæ nieczystoci, które nie s¹ obornikiem
i gnojówk¹, w sposób nie powoduj¹cy zanieczyszczanie
rodowiska;
3) 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;
4) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy do roku wiosn¹
i jesieni¹;
5) pszczo³y trzymaæ w ulach ustawionych w odleg³oci co
najmniej 10 m od granicy nieruchomoci, a gdy liczba uli
w pasiece przekracza 20 to odleg³oæ ta wynieæ musi co
najmniej 30 m od granicy nieruchomoci oraz 30 m od
budynków i dróg publicznych w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przelatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoci dla
w³acicieli nieruchomoci s¹siednich. W przypadku, gdy
zachowanie ww. odleg³oci nie jest mo¿liwe ule powinny
byæ ustawione w odleg³oci, co najmniej 3 m od granicy
nieruchomoci oraz 10 m od budynków i dróg publicznych
i by³y oddzielone sta³¹ przeszkod¹ (parkan, mur, krzewy)
o wysokoci min. 3 m  dotyczy tylko pasiek do 20 uli.
ROZDZIA£ VIII
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§22. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomoci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu
do w³acicieli budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko w miarê potrzeby. W przypadku budynku wielorodzinnego w³aciciel, zarz¹dca nieruchomoci zobowi¹zany
jest umieciæ w miejscu widocznym stosown¹ informacjê
o przeprowadzanej deratyzacji.
*§23. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Burmistrz Gminy Kórnik,
w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, okreli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji z podaniem terminu jej przeprowadzenia.
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§24. Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
na terenie gminy po powiadomieniu Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, podawany bêdzie do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie w publicznych miejscach obwieszczeñ.
§25. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§26. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszej uchwa³y, sprawuje Burmistrz Gminy Kórnik. Do
kontroli przestrzegania przez w³acicieli nieruchomoci przepisów niniejszego regulaminu upowa¿nieni s¹:
1) funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej;
2) osoby legitymuj¹ce siê upowa¿nieniem burmistrza gminy
do przeprowadzania kontroli;
3) jednostki dzia³aj¹ce na podstawie odrêbnych przepisów.
*2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszym uchwale podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
2 toczy siê wed³ug przepisów Kodeksu postêpowania
w sprawach o wykroczenie.
§27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik
§28. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr XXV/305/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12
maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kórnik.
§29. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Nr PN.II-5.0911-300/06 z dnia 7 lipca 2006 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §3 pkt 2, 7-26; § pkt 1-3, pkt 11-12, pkt 14-15;
§5; §10 pkt 2 i 4; §23 oraz §26 pkt 2 Uchwa³y Nr LVI/593
/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie gminy Kórnik  ze wzglêdu na istotne naruszenie
prawa.
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3425
UCHWA£A Nr XXXVIII/21/2006 RADY GMINY GIZA£KI
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Giza³ki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
 Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pón.zm.) oraz art. 4 ust.
1 i 2, art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada
Gminy Giza³ki uchwala Regulamin utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie gminy Giza³ki, zwany dalej Regulaminem, w nastêpuj¹cej treci:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin ustala szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Giza³ki, 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,
3. czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
4. maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach,
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.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. 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,
2. nieczystociach ciek³ych  nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,

3. odpadach wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ
odpady komunalne, które ze wzglêdu na swoje rozmiary
lub masê nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach,
4. odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  nale¿y przez to
rozumieæ odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (m.in.
odpady kuchenne, odpady zielone),
5. odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych
w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
6. 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,
7. odpadach budowlanych  nale¿y przez to rozumieæ odpady z remontów i budów,
8. odpadach niebezpiecznych  nale¿y przez to rozumieæ
frakcjê odpadów niebezpiecznych sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne, takich, jak np.: baterie, akumulatory,
wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn i leków oraz opakowania po nich, opakowania po rodkach ochrony rolin i nawozach, aerozole,
9. zbiornikach bezodp³ywowych  nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania,
10. 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,
11. 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 nieruchomoci¹,
12. podmiocie uprawnionym  nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorcê posiadaj¹cego wydane przez Wójta wa¿ne
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
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ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§3. W³aciciele nieruchomoci 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 sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesiêcy od dnia:
-

wejcia w ¿ycie Regulaminu przy sieci istniej¹cej,

-

przekazania jej do eksploatacji przy sieci nowowybudowanej,

3. przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystoci
ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych lub oczyszczanie
poprzez przydomow¹ oczyszczalniê cieków bytowych,
spe³niaj¹ce wymagania okrelone w przepisach Prawa
budowlanego,
4. oddzielne gromadzenie cieków bytowych oraz gnojówki
i gnojowicy,
5. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do
odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady zielone z pielêgnacji ogrodów i inne odpady
ulegaj¹ce biodegradacji mog¹ byæ kompostowane
w przydomowych kompostownikach lub, w przypadku
braku kompostownika, nale¿y je odbieraæ od mieszkañców na indywidualne zg³oszenie,
b) odpady opakowaniowe z podzia³em na szk³o, plastik,
papier, metal nale¿y odbieraæ nie rzadziej ni¿ raz na
trzy miesi¹ce,
c) odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz
zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nale¿y odbieraæ nie rzadziej ni¿ raz na pó³ roku,
d) odpady budowlane nale¿y odbieraæ na indywidualne
zg³oszenie,
e) odpady nieselekcjonowane nale¿y odbieraæ okresowo,
w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym lub dzier¿awc¹ wysypiska mieci.
6. zbieranie w pojemnikach o wielkoci uzale¿nionej od
liczby mieszkañców nieruchomoci odpadów nie podlegaj¹cych selekcji,
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10. uprz¹tanie przez w³acicieli nieruchomoci b³ota, niegu,
lodu, niezw³ocznie po opadach, z czêci nieruchomoci
udostêpnionych do u¿ytku publicznego oraz chodników
przylegaj¹cych bezporednio do nieruchomoci (przy czym
nale¿y to realizowaæ w sposób nie zak³ócaj¹cy ruchu
pieszych i pojazdów) oraz posypanie chodnika piaskiem,
11. usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czêci
nieruchomoci,
12. 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,
13. oznaczenie nieruchomoci przez umieszczenie w miejscu
widocznym z drogi numeru porz¹dkowego nieruchomoci
oraz zadbanie o ich czytelny wygl¹d,
14. utrzymywanie nieruchomoci niezabudowanych w stanie
wolnym od zachwaszczenia,
15. utrzymywanie w nale¿ytym stanie terenów zielonych
wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoci,
16. utrzymywanie czystoci na przystankach komunikacyjnych,
17. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, na
terenie nieruchomoci, pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce
cieki bêd¹ odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzone w zbiorniku bezodp³ywowym; w szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezporednio
do ziemi lub do zbiorników wodnych,
18. drobne naprawy, jak wymiana kó³, wiec zap³onowych,
¿arówek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomoci, 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,
19. 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
z pón.zm.), czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody
o pojemnoci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez
wymagany przepisami okres,

7. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych odpadów zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do
odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem,

20. selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne,
powstaj¹cych na terenie nieruchomoci w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej 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.).

8. usuwanie z terenu nieruchomoci wraków pojazdów
mechanicznych,

§4. Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoci i porz¹dku, zabrania siê:

9. usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoci
i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego,

1. spalania odpadów na terenie otwartym, w pojemnikach
lub koszach oraz w piecach nie przeznaczonych do tego
celu; dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie zawie-
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ROZDZIA£ III

raj¹cego substancji niebezpiecznych, suszu rolinnego
i ga³êzi,
2. stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska dla usuniêcia niegu i lodu,
3. 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,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat
przystanków, deptania trawników oraz zieleñców,
4. wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci i uprawiania sportu,
5. zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t,
6. indywidualnego wywo¿enia odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych; dopuszcza siê wywóz odpadów komunalnych na sk³adowisko odpadów i nieczystoci ciek³ych
do stacji zlewnej we w³asnym zakresie pod nastêpuj¹cymi
warunkami:
a) zostanie zawarta umowa w tym zakresie z dzier¿awc¹
sk³adowiska odpadów i oczyszczalni cieków,
b) czêstotliwoæ wywozu bêdzie zgodna z §10 ust. 1 i 3,
c) do wywozu odpadów bêdzie u¿ywany pojazd odpowiednio zabezpieczony przed rozrzucaniem odpadów, a
do wywozu nieczystoci ciek³ych pojazd asenizacyjny,
7. indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci,
8. wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi,
9. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów, itp.,
10. 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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z pón. zm.),
11. dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu
w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z pón. zm.)

Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystoci ciek³ych na terenie nieruchomoci
oraz na drogach i miejscach publicznych
§5. Okrela siê rodzaje i minimaln¹ 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 uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów
z nieruchomoci, z uwzglêdnieniem wymienionych ni¿ej
zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane dostarczane
s¹ w³acicielom nieruchomoci odp³atnie lub nieodp³atnie
przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (co najmniej na szk³o, plastik, papier) oraz na
odpady niebezpieczne s¹ dostarczane nieodp³atnie w³acicielom nieruchomoci przez podmiot uprawniony. Pojemniki na odpady zielone z pielêgnacji ogrodów i inne
odpady, które ulegaj¹ biodegradacji, s¹ dostarczane nieodp³atnie w³acicielom nieruchomoci przez podmiot
uprawniony
2. urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie
gminy to:
a) w miejscach publicznych:
-

kosze uliczne o pojemnoci od 10 l do 50 l,

-

pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, papieru,
oznakowane kolorystycznie lub opisowo,

b) na terenie nieruchomoci z zabudow¹ mieszkaniow¹;
-

pojemniki na odpady niesegregowane o pojemnoci 80 l, 110 l, 120 l, 140 l, 180 l, 240 l, 1.100 l,

-

pojemniki lub worki do zbierania odpadów segregowanych,

-

kontenery na odpady budowlane,

3. odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach o minimalnej
pojemnoci uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
a) na ka¿dej nieruchomoci zamieszka³ej powinien znajdowaæ siê co najmniej jeden pojemnik na odpady
o minimalnej pojemnoci 80 l,
b) zarz¹dcy nieruchomoci wielolokalowych zobowi¹zani
s¹ dostosowaæ pojemnoæ pojemników do liczby mieszkañców i cyklu wywozu,
c) prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, kieruj¹cy instytucjami owiaty, zdrowia, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ
pojemnoæ pojemników do swych indywidualnych
potrzeb, uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
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-

dla szkó³ i przedszkoli  3 l na ka¿dego ucznia
i pracownika,

-

dla punktów i lokali handlowych i gastronomicznych  co najmniej jeden pojemnik na lokal,

-

w przypadku punktów i lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystoci wymagane
jest równie¿ ustawienie na zewn¹trz, poza lokalem,
co najmniej jednego pojemnika na odpady,

4. w³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i
porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie wielkoci
zbiornika bezodp³ywowego (przy braku mo¿liwoci przy³¹czenia do kanalizacji sanitarnej) 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 musi byæ dostosowana
do iloci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie
stopnia ich oczyszczania okrelonego w przepisach odrêbnych,
5. organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w pojemniki
lub worki na odpady oraz w szalety przenone, a po
zakoñczeniu imprezy do ich uprz¹tniêcia.
§6. Ustala siê zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoci
ciek³ych:
1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy §22 i §23 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pón. zm.),
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, przed wejciem na teren nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach,
3. 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,
4. pojemniki na odpady powinny byæ ustawione na terenie
nieruchomoci na wyrównanej, w miarê potrzeby utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê
na niej wody i b³ota,
5. 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,
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6. wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe, zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny musz¹ byæ wystawione
w terminie przewidzianym harmonogramem lub indywidualnie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym na
chodnik lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci
w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone
przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej
albo w innym wyznaczonym miejscu zbiórki,
7. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹
byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony
kontenerach lub pojemnikach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym
dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, a nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoci lub wyznaczonym do
tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej.
§7. 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 i ¿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. do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i nieopakowaniow¹ nie nale¿y wrzucaæ:
-

opakowañ z zawartoci¹, np. ¿ywnoci¹, wapnem,
cementem,

-

prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,

3. do pojemników na opakowania szklane nie nale¿y wrzucaæ:
-

ceramiki (porcelany, naczyñ typu arco, talerzy, doniczek),

-

luster,

-

szklanych opakowañ farmaceutycznych i chemicznych
z resztkami zawartoci,

-

szk³a budowlanego (szyb okiennych, szk³a zbrojonego),

-

szyb samochodowych,

4. do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych nie
nale¿y wrzucaæ:
-

tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

-

mokrych folii,

-

opakowañ i butelek po olejach i smarach, puszek
i pojemników po farbach i lakierach,

-

opakowañ po rodkach chwastobójczych i owadobójczych,

5. zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki bytowe.
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ROZDZIA£ IV
Obowi¹zki formalno-prawne
i skutki ich nieprzestrzegania
§8. Obowi¹zki w zakresie dokumentowania:
1. w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do zawarcia
umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych w terminie 1 miesi¹ca
od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu, zasiedlenia nieruchomoci lub rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej oraz do podania wszelkich niezbêdnych danych do ich
sporz¹dzenia,
2. w³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez podmiot uprawniony, przez okazanie umowy i dowodów
p³acenia za te us³ugi, na ¿¹danie osób upowa¿nionych
przez Wójta; w przypadku wywozu odpadów komunalnych we w³asnym zakresie nale¿y okazaæ umowê zawart¹
z dzier¿awc¹ sk³adowiska odpadów oraz dowody p³acenia
za odbiór odpadów; dowody wywozu odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych w³aciciele nieruchomoci
zobowi¹zani s¹ przechowywaæ przez okres 2 lat.
§9. Konsekwencje nierealizowania 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 albo przydomow¹ oczyszczalniê cieków,
uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodników podlega kontroli wykonywanej przez osoby
upowa¿nione przez Wójta; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków Wójt Gminy Giza³ki wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954),
2. Wójt Gminy Giza³ki dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia przez w³acicieli nieruchomoci umów na
us³ugi odbioru odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych oraz wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania op³at z tego tytu³u,
3. w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
opisanych w pkt 2, Wójt Gminy Giza³ki 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 wymie-
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rzonych wy¿ej wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy
dzia³u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.);
4. w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do
ich usuniêcia w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy; w sytuacji, gdy w³aciciel nieruchomoci nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, mo¿e wykonaæ te prace za
niego gmina i obci¹¿yæ go kosztami.
ROZDZIA£ V
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§10. Okrela siê czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów
i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1. ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenu nieruchomoci zgodnie z §3 ust. 5 niniejszego
regulaminu,
2. usuwanie odpadów, opró¿nianie urz¹dzeñ na odpady oraz
utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego odbywa siê wed³ug potrzeb,
3. 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.
§11. Okrela siê sposób odbierania odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1. 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 drogê przed wejciem na teren nieruchomoci,
2. odpady wielkogabarytowe musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub
drogê przed wejciem na teren nieruchomoci lub na
miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej albo inne wyznaczone miejsce zbiórki,
3. odpady niebezpieczne nale¿y gromadziæ, a tak¿e przygotowaæ do odbioru w taki sposób i w takim miejscu, aby
uniemo¿liwiæ lub ograniczyæ dostêp osób trzecich; sposób
odbioru przez podmiot uprawniony powinien byæ cile
okrelony w umowie,
4. odpady budowlane i zielone w ilociach nie objêtych
stawk¹ op³at 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,
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5. 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 2 dni od z³o¿enia,
6. czêstotliwoæ opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji,
7. 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; do odbioru odpadów komunalnych
dopuszcza siê u¿ywanie innych pojazdów odpowiednio
zabezpieczonych przed rozrzucaniem odpadów,
8. do odbierania odpadów budowlanych i zielonych mo¿na
u¿ywaæ samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny byæ one przykryte,
aby nie powodowa³y podczas transportu zanieczyszczenia
i zamiecenia terenu,
9. do odbierania odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposa¿onych,
tak aby ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia
i zamiecenia terenu,
10. zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i transportu odpadów oraz nieczystoci ciek³ych pracownicy
podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek natychmiast
usun¹æ,
11. 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,
12. podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIA£ VI
Wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
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w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
§13. Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami i treci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ
sporód odpadów komunalnych przekazywanych przez jedn¹
osobê i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi okrelone iloci
odpadów aby uzyskaæ wartoci graniczne okrelone w §12.
§14. Odpady komunalne odbierane od w³acicieli nieruchomoci przez podmioty uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu lub s¹ przekazywane do odzysku lub recyklingu.
§15. 1. Masa odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny przez w³acicieli nieruchomoci jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane umowy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
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 ograniczenie 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 nieruchomoci, 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 oraz przez w³aciwe
postêpowanie z nimi.

§12. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania. Obowi¹zek ten realizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na
odbiór odpadów od w³acicieli nieruchomoci. Na sk³adowisko mo¿na kierowaæ nie wiêcej ni¿:

6. Podmiot uprawniony nie mo¿e odmówiæ zawarcia
umowy z podmiotem posiadaj¹cym odpady, na warunkach
powszechnie przez niego stosowanych.

a) 75% ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji
do koñca 2010 r.,

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

b) 50% ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji
do koñca 2013 r.,
c) 35% ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji
do koñca 2020 r.,

ROZDZIA£ VII

§16. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci,
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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.
§17. Do obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1. w odniesieniu do psów:
-

op³acanie podatku od posiadania psów,

-

prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
 w na³o¿onym kagañcu,

-

-

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. Nr 69, poz. 625), która nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku powy¿ej
trzech miesiêcy i okazywanie zawiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu na ¿¹danie w³adz sanitarnych,
weterynaryjnych, policyjnych oraz osób upowa¿nionych przez Wójta,
uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treci¹ rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687).

Poz. 3425

lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pón. zm.),
b) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady
i nieczystoci bêd¹ gromadzone i usuwane zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i nie bêd¹ powodowaæ
zanieczyszczenia terenu nieruchomoci, jak równie¿ wód
powierzchniowych i podziemnych,
c) prowadzenie hodowli nie bêdzie powodowa³o uci¹¿liwoci dla wspó³u¿ytkowników nieruchomoci oraz u¿ytkowników nieruchomoci s¹siednich.
2. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolnej zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ
nastêpuj¹cych zasad:
a) przestrzegaæ przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) sk³adowaæ obornik w odleg³oci co najmniej 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej nieruchomoci, na terenie p³askim, tak by
odcieki nie mog³y przedostawaæ siê na teren s¹siednich
nieruchomoci,
c) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, realizowan¹ przez podmiot uprawniony lub we w³asnym zakresie,
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.

2. w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
-

sta³y i skuteczny dozór,

-

niewprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci
publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierz¹t, takich jak lecznica, itp.; postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów  przewodników,

-

nie wprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,

-

zwolnienie przez w³aciciela 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,

-

niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta domowe.

ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
§19. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, w miarê potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomoci.
§20. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, termin i obszar podlegaj¹cy
obowi¹zkowej deratyzacji zostanie podany do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§21. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe

ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§18. 1. Na 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

§22. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Giza³ki.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny w oparciu o art. 10
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
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§23. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/2/2006 Rady Gminy
Giza³ki z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Giza³ki.

Poz. 3425, 3426

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

§24. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Giza³ki.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Marianna Pietrygo

3426
UCHWA£A Nr XXXVII/226/2006 RADY GMINY PIASKI
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzia³ki nr ewidencyjny 1037 w rejonie osiedla Drzêczewo w Piaskach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z póniejszymi 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 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z póniejszymi zmianami), Rada
Gminy Piaski uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr ewidencyjny 1037 w rejonie
osiedla Drzêczewo w Piaskach, po stwierdzeniu zgodnoci ze
Studium uwarunkowañ kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski, zwany dalej planem.
2. Integralnym za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y jest rysunek
planu miejscowego zatytu³owany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ewidencyjny 1037
w rejonie osiedla Drzêczewo w Piaskach, sporz¹dzony na
mapie sytuacyjno wysokociowej w skali 1:500.
3. Za³¹cznikiem Nr 2 s¹ rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.
4. Za³¹cznikiem Nr 3 s¹ rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu.
5. Granice obszaru objêtego planem miejscowym okrela za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, o którym mowa w ust. 2.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³oæ w jakiej mog¹
siê znajdowaæ budynki od linii rozgraniczaj¹cej terenu;
2) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
tak¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, na której musi
znajdowaæ siê przynajmniej jedna ciana budynku mieszkalnego;
3) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych
krawêdzi budynku na powierzchni terenu;
4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wod¹ powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki
lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹
wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;
5) wysokoci budynku  nale¿y przez to rozumieæ wymiar
mierzony od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wejciu do budynku lub jego czêci pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku do górnej p³aszczyzny stropu b¹d
najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu nad najwy¿sz¹
kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z gruboci¹ izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej, albo do najwy¿ej po³o¿onej
górnej powierzchni innego przekrycia;
§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania zosta³y okrelone w §5, §6 uchwa³y.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
zosta³y okrelone w §5, §6, §7, §8 uchwa³y.
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3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego zosta³y okrelone w §6 ust. 1 pkt 5 oraz w §8
uchwa³y.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury zosta³y okrelone w §9 uchwa³y.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych nie zosta³y okrelone, poniewa¿ na obszarze objêtym planem miejscowym nie wystêpuj¹ tereny
o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy zosta³y okrelone w §6, §7 uchwa³y.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem
mas ziemnych nie zosta³y okrelone poniewa¿ na obszarze
objêtym planem miejscowym nie wystêpuj¹ tereny o których
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym zosta³y okrelone w §6 ust. 1 pkt 2.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu nie wystêpuj¹ na obszarze
objêtym planem miejscowym.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej zosta³y okrelone
w §6, §8.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów nie zosta³y okrelone poniewa¿ na
obszarze objêtym planem miejscowym nie wystêpuj¹ tereny
dla których przewiduje siê tymczasowe zagospodarowanie
i u¿ytkowanie.
12. Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zosta³y okrelone w §10 uchwa³y.
§4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia na rysunku planu miejscowego
1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) symbole literowe oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oznaczone symbolem:
1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Poz. 3426

§6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala siê:
1) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w uk³adzie wolnostoj¹cym oraz obiektów gara¿owo-gospodarczych, sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego,
2) powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mniejsz¹ ni¿ 600 m2,
3) usytuowanie budynków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi liniami
zabudowy,
4) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 30% powierzchni
dzia³ki,
5) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
40% powierzchni dzia³ki,
6) wysokoæ budynków mieszkalnych nie wiêksz¹ ni¿ 10 m,
7) lokalizacjê zabudowy z dachami stromymi dwuspadowymi o k¹cie nachylenia od 30 do 45 stopni, kryte dachówk¹
lub innym materia³em dachówkopodobnym w kolorze
czerwonym,
8) zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych gara¿owo-gospodarczych,
9) zakaz lokalizacji budynku cian¹ zewnêtrzn¹ bezporednio
na granicy dzia³ki,
10) zakaz budowy urz¹dzeñ reklamowych w formie wolnostoj¹cych tablic oraz innych tablic reklamowych o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 m2,
11) ogrodzenia na frontowych granicach dzia³ek a¿urowe
o wysokoci do 1,5 m,
12) lokalizacje co najmniej jednego miejsca parkingowego na
terenie dzia³ki.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1MN dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug jedynie w obrêbie budynku mieszkalnego
na powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej budynku,
2) lokalizacjê obiektów gara¿owo-gospodarczych wy³¹cznie
w formie obiektów zblokowanych z domem mieszkalnym,
zlokalizowanych od strony ulicy,
3) lokalizacjê kondygnacji podziemnej,
4) podzia³y nieruchomoci, pod warunkiem zapewnienia dla
wydzielonych dzia³ek budowlanych obs³ugi komunikacyjnej z drogi publicznej o szerokoci nie mniejszej ni¿ 10 m,
5) lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego,
6) lokalizacjê urz¹dzeñ budowlanych.
§7. Na obszarze opracowania planu miejscowego ustala
siê zakaz lokalizowania budowli o wysokoci wiêkszej ni¿ 20
metrów.
§8. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu ustala siê:
1) zaopatrzenie w wodê wy³¹cznie z sieci wodoci¹gowej,
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2) odprowadzenie cieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,
3) odprowadzenie cieków deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowej do sieci kanalizacji deszczowej lub ich
zagospodarowanie na dzia³ce budowlanej,
4) ogrzewanie - preferowane gazowe, olejowe, elektryczne,
§9. W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych
nale¿y zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten fakt do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Poz. 3426

§10. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokoci 1%
dla wszystkich nieruchomoci w granicach okrelonych w §1
ust. 5 niniejszej uchwa³y.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXVII/226/2006
Rady Gminy Piaski
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla dzia³ki nr ewidencyjny 1037
w rejonie osiedla Drzeczewo
w Piaskach

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY PIASKI W SPRAWIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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. 1087 z pón. zmianami), art. 7 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Piaski stwierdza co
nastêpuje:

Z uwagi na fakt, ¿e dzia³ka nr ewidencyjny 1037 po³o¿ona
w rejonie osiedla Drzeczewo w Piaskach posiada zapewniony
dostêp do infrastruktury technicznej, w zwi¹zku z czym nie
wystêpuje koniecznoæ rozwoju infrastruktury technicznej
i tym samym planowania wydatków Gminy na jej rozwój.
Ustalenia planu nie powoduj¹ wydatków gminy Piaski
z tytu³u odszkodowañ, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXVII/226/2006
Rady Gminy Piaski
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla dzia³ki nr ewidencyjny 1037
w rejonie osiedla Drzêczewo
w Piaskach

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO
PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA DZIA£KI NR EWIDENCYJNY 1037 W REJONIE OSIEDLA DRZÊCZEWO W PIASKACH
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 z pón. zmianami) Rada Gminy Piaski
rozstrzyga co nastêpuje:
Ze wzglêdu na brak uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ewidencyjny 1037

w rejonie osiedla Drzêczewo w Piaskach, wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na
rodowisko w dniach od 22 marca 2006 r. do 20 kwietnia
2006 r. ustalono, ¿e w terminie w którym osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce
osobowoci prawnej mog³y wnosiæ uwagi dotycz¹ce projektów planu, tj. do dnia 4 maja 2006 r. do projektu planu
- nie wniesiono uwag, w zwi¹zku z czym nie rozstrzyga siê
o sposobie ich rozpatrzenia.
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3427
UCHWA£A Nr XL/286/06 RADY GMINY KOBYLA GÓRA
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVII/248/94 Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 28 kwietnia 1994 roku w sprawie zarz¹dzenia poboru podatków i op³aty targowej
w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr
94 poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr
200 poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Kobyla Góra uchwala, co nastêpuje:

§1. W §2 uchwa³y Nr XXXVII/248/94 Rady Gminy Kobyla
Góra z dnia 28 kwietnia 1994 roku w sprawie zarz¹dzenia
poboru podatków i op³aty targowej w drodze inkasa, okrelenia inkasentów oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso,
skrela siê wyrazy a w so³ectwie M¹koszyce pani¹ £ucjê
Stempin, zamieszka³¹ M¹koszyce 38
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz Morta

3428
UCHWA£A Nr 26/2006 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy po³o¿onej na terenie miasta W¹growca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) - Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy na Os. Wschód
w W¹growcu ul. Kazimierza Bonowskiego.

§2. Szczegó³owe okrelenie po³o¿enia ulicy zaznaczono
na za³¹czonym planie, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta W¹growca.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹c
Rady Miejskiej
() Zbigniew Byczyñski
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UCHWA£A NR 27/2006 RADY MIEJSKIEJ w W¥GROWCU
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 81 ust 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz..U. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) Rada
Miejska w W¹growcu uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustanawia siê:
1) warunki ubiegania siê o dotacjê z bud¿etu Gminy miejskiej
W¹growiec, na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które nale¿y zawrzeæ we wniosku o dotacjê;
3) tryb postêpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4) postanowienia, jakie winna zawieraæ umowa o udzielenie
dotacji;
5) zasady rozliczania dotacji, kontroli wykonania prac i robót
budowlanych i zwrotu dotacji do bud¿etu Gminy miejskiej
W¹growiec;
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji
o udzielanych dotacjach.
2. Znaczenia u¿ytych w uchwale pojêæ dotycz¹cych zabytków lub czynnoci z nimi zwi¹zanych okrelaj¹ przepisy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z pon. zm.) oraz
rozporz¹dzeñ wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku  nale¿y
przez to rozumieæ prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków;
2) beneficjencie  nale¿y przez to rozumieæ podmiot, któremu na zasadach okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹ na prace
lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotacjê
z bud¿etu Gminy miejskiej W¹growiec;
3) rodkach publicznych  nale¿y przez to rozumieæ publiczne
rodki finansowe okrelone przepisami o finansach publicznych.

2) jest w z³ym stanie technicznym;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
kulturowe dla mieszkañców Gminy miejskiej W¹growiec.
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku
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
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 posiadaj¹ 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;

§2. 1. Z bud¿etu Gminy miejskiej W¹growiec mog¹ byæ
udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót
budowlanych przy zabytku, je¿eli zabytek ten ³¹cznie spe³nia
nastêpuj¹ce kryteria:

15) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksponowania istniej¹cych,
oryginalnych elementów zabytkowego uk³adu parku lub
ogrodu;

1) znajduje siê na sta³e na obszarze Gminy miejskiej W¹growiec;

16) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych, niezbêdnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
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17) zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz przeciwpo¿arowej i odgromowej.

7) zakres prac lub robót budowlanych, które maj¹ byæ objête
dotacj¹;

§3. 1. O dotacje mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy podmiot bêd¹cy
w³acicielem lub posiadaczem zabytku, a tak¿e podmiot, który
do tego zabytku posiada tytu³ prawny wynikaj¹cy z u¿ytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwa³ego
zarz¹du albo stosunku zobowi¹zaniowego z uwzglêdnieniem
zapisu §2 ust. 1.

8) termin zakoñczenia prac objêtych wnioskiem;

2. Dotacja mo¿e byæ udzielona na sfinansowanie prac lub
robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonaæ w roku z³o¿enia wniosku o udzielenie dotacji albo
w roku z³o¿enia wniosku i w roku nastêpnym.
3. Na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale wnioskodawca mo¿e równoczenie wyst¹piæ z kilkoma wnioskami
o dotacje do prac lub robót budowlanych przy wiêcej ni¿
jednym zabytku.
§4. 1. Dotacja z bud¿etu Gminy miejskiej W¹growiec na
wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym
samym zabytku mo¿e byæ udzielona w wysokoci do 20%
ogó³u nak³adów na te prace lub roboty.
2. Je¿eli zabytek posiada wyj¹tkow¹ wartoæ historyczn¹,
artystyczn¹ lub naukow¹ albo wymaga przeprowadzenia z³o¿onych pod wzglêdem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy
sytuacja wymaga niezw³ocznego podjêcia prac lub robót
budowlanych przy zabytku  dotacja mo¿e byæ udzielona
w wysokoci do 100% nak³adów koniecznych na wykonanie
prac lub robót budowlanych.
3. Dotacja na dofinansowanie prac lub robót budowlanych nie mo¿e byæ udzielona:
1) je¿eli nak³ady konieczne na te prace lub roboty budowlane
w 100% s¹ finansowane z dotacji pochodz¹cych z innych
róde³;
2) je¿eli ³¹czna kwota dotacji udzielonych przez Gminê miejsk¹
W¹growiec i inne uprawnione organy przekroczy³aby 100
% nak³adów koniecznych na te prace lub roboty.
§5. 1. We wniosku o przyznanie dotacji nale¿y wskazaæ:
1) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub
nazwê, adres i siedzibê wnioskodawcy bêd¹cego jednostk¹ organizacyjn¹;

9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót
budowlanych ze wskazaniem róde³ ich finansowania;
10) informacjê o rodkach publicznych przyznanych z innych
róde³ na te same prace lub roboty budowlane przy
zabytku oraz informacjê o wyst¹pieniu o takie rodki
z³o¿onym do innych podmiotów.
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji sk³ada siê Burmistrzowi Miasta W¹growca.
2. Z zastrze¿eniem ust. 3 wnioski o dotacjê nale¿y sk³adaæ
do 30 wrzenia ka¿dego roku kalendarzowego.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania
w przypadku ubiegania siê o dotacjê na prace interwencyjne
wynikaj¹ce z zagro¿enia zabytku.
4. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi przedstawiane s¹ do zaopiniowania komisji Rady
Miejskiej w W¹growcu w³aciwej do spraw kultury oraz
komisji Rady w³aciwej do spraw bud¿etu.
5. Realizacja wniosków uzale¿niona bêdzie od wysokoci
przyznanych przez Radê Miejsk¹ w W¹growcu rodków finansowych w bud¿ecie Gminy miejskiej W¹growiec na ochronê
i konserwacje zabytków w danym roku bud¿etowym.
§7. 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w W¹growcu odrêbn¹ uchwa³¹ na podstawie projektu zg³oszonego przez
Burmistrza Miasta W¹growca.
2. W uchwale Rady Miejskiej w W¹growcu okrela siê:
1) nazwê podmiotu otrzymuj¹cego dotacjê;
2) okrelenie dotowanego obiektu zabytkowego;
3) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym,
na wykonanie których przyznano dotacjê;
4) kwotê przyznanej dotacji.
§8. 1. Przekazanie dotacji nastêpuje na podstawie umowy
okrelaj¹cej i zawieraj¹cej w szczególnoci:

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytku;

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;

3) fotograficzn¹ dokumentacjê zabytku;

2) kwotê dotacji i tryb jej p³atnoci uzale¿niony od wyniku
ka¿dorazowej kontroli postêpu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;

4) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do
w³adania zabytkiem;
5) decyzjê w³aciwego organu ochrony zabytków, zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy
zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowê, gdy wniosek dotycz¹cy prac lub robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy
prac przy zabytku ruchomym;
6) wnioskowan¹ kwotê dotacji i proponowany termin jej
przekazania;

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady
zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji;
4) pouczenie o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej
dotacji;
5) zobowi¹zanie beneficjenta do poddania siê pe³nej kontroli
w zakresie nale¿ytego wykonania prac lub robót, w tym
udostêpnienia niezbêdnej dokumentacji;
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6) zasady zwrotu niewykorzystanej czêci dotacji oraz zwrotu
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. W umowie nale¿y pouczyæ beneficjenta, ¿e w razie
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, traci on prawo do ubiegania siê o dotacjê z bud¿etu
Gminy miejskiej W¹growiec przez trzy kolejne lata licz¹c od
dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
§9. Przekazywanie rodków na dofinansowanie odbywa
siê na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminach zapewniaj¹cych finansowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji
zadania.
§10. 1. Kontrola, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 5,
przeprowadzona jest przez osoby upowa¿nione przez Burmistrza Miasta W¹growca i polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów
zak³adanych w zakresie dotowanego zadania pod k¹tem
zgodnoci z przepisami prawa i zawart¹ umow¹;
2) sprawdzaniu dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ dotowanego zadania ( w szczególnoci znajduj¹cych siê
w siedzibie beneficjenta orygina³ów dokumentów finansowych) pod k¹tem ich zgodnoci z przepisami prawa,
umow¹ i zasadami rachunkowoci.
2. Kontrole mo¿na przeprowadzaæ do czasu rozliczenia
dotacji.
§11. 1. Przed rozliczeniem ca³oci dotacji lub jej czêci
dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub
robót budowlanych, którego dokonuj¹ osoby upowa¿nione
przez Burmistrza Miasta W¹growca.
2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent, w sposób
i w terminach okrelonych w umowie, sk³ada sprawozdanie
z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi
Miasta W¹growca za porednictwem Kierownika Wydzia³u
Infrastruktury, Architektury i Ekologii Urzêdu Miejskiego
w W¹growcu.
3. Sprawozdanie wymienione w ust. 2 okrela:
1) ca³kowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym,
w tym nak³ady pokryte z innych rodków publicznych;
2) zestawienie rachunków do³¹czanych do sprawozdania
w celu rozliczenia dotacji  ze wskazaniem numeru ksiêgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia
rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z okreleniem wysokoci rodków z dotacji finansuj¹cych dany
rachunek.

Poz. 3429

4. Do sprawozdania do³¹cza siê owiadczenie o zgodnoci do³¹czonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialnoci z art. 233 kodeksu karnego.
5. Beneficjent, rozliczaj¹c dotacje, winien na wezwanie
Burmistrza Miasta W¹growca uzupe³niæ brakuj¹ce dokumenty i udzieliæ wyczerpuj¹cych informacji.
§12. W przypadku czêciowego lub ca³kowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn le¿¹cych po stronie
beneficjenta, niewykorzystana czêæ przekazanych rodków
dotacji podlega zwrotowi do bud¿etu Gminy miejskiej W¹growiec na zasadach okrelonych w umowie.
§13. 1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do
udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznawanych przez Radê Miejsk¹ w W¹growcu.
2. Zestawienie danych z ust. 1 dla ka¿dej udzielonej
dotacji winno zawieraæ:
1) wskazanie zabytku, z uwzglêdnieniem miejsca jego po³o¿enia lub przechowywania;
2) imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo
nazwê, siedzibê i adres jednostki organizacyjnej, której
przyznano dotacjê;
3) kserokopiê uchwa³y o przyznaniu dotacji z §7;
4) kserokopiê umowy o dotacjê;
5) informacje o wysokoci rodków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wyp³aconej
dotacji;
6) informacje przekazywane Gminie miejskiej W¹growiec
przez inne organy zobowi¹zane do udzielania informacji
o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym
zabytku;
7) adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej
wiadomoci oraz o okresie wywieszenia takiej informacji
na tablicy og³oszeñ.
3. Burmistrz niezw³ocznie og³asza na tablicach og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w W¹growcu uchwa³ê o przyznaniu dotacji
z § 7. Uchwa³ê wywiesza siê na okres 1 miesi¹ca.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta W¹growca.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zbigniew Byczyñski
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3430
UCHWA£A Nr 31/2006 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
ROZDZIA£ II.

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319) Rada Miejska
w W¹growcu uchwala
STATUT MIEJSKIEGO ORODKA
POMOCY SPO£ECZNEJ W W¥GROWCU
ROZDZIA£ I.

Gospodarka finansowa
§5. Jednostka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
§6. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ Jednostki ponosz¹: Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym  G³ówny Ksiêgowy Jednostki.

Postanowienia ogólne
ROZDZIA£ III.
§1. Jednostka bud¿etowa zwana dalej Jednostk¹ nosi
nazwê Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu.
§2. 1. Siedzib¹ Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
jest miasto W¹growiec.
2. Jednostka dzia³a na terenie miasta W¹growca.
§3. Podstawê prawn¹ funkcjonowania Jednostki stanowi¹:
1) art. 20-22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póniejszymi zmianami),
2) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z póniejszymi zmianami),
3) art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póniejszymi zmianami),
4) zarz¹dzenia nr 1/90 Naczelnika Miasta W¹growca z dnia
2 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu.
§4. 1. Przedmiotem dzia³ania Jednostki jest umo¿liwianie
osobom i rodzinom przezwyciê¿ania trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c
w³asne rodki, mo¿liwoci i uprawnienia.
2. Szczegó³owy zakres dzia³ania, z podzia³em na zadania
w³asne i zlecone okrela ustawa o pomocy spo³ecznej.
3. Orodek organizuje i realizuje pomoc spo³eczn¹ wspó³pracuj¹c w tym zakresie - na zasadzie partnerstwa - z organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, Kocio³em Katolickim, innymi kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Organizacja i zarz¹dzanie
§7. 1. Jednostka ma strukturê bezwydzia³ow¹.
2. W Jednostce tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska pracy
i zespo³y:
1) kierownik,
2) g³ówny ksiêgowy,
3) stanowisko pracy do spraw pracowniczych,
4) kasjer,
5) zespó³ wiadczeñ i finansowo - bud¿etowy,
6) zespó³ pomocy rodowiskowej,
7) orodek wsparcia - Dzienny Dom Seniora z siedzib¹
w W¹growcu.
3. Strukturê organizacyjn¹ Jednostki przedstawia
schemat organizacyjny stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego
statutu.
§8. 1. Jednostk¹ kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta W¹growca.
2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika jest Burmistrz.
§9. 1. Do zadañ Kierownika nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie Jednostki na zewn¹trz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i sk³adnikami
maj¹tku pozostaj¹cymi w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów dzia³ania Jednostki i przek³adanie
sprawozdañ z ich wykonania,
4) przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bie¿¹cej dzia³alnoci Jednostki,
5) kierowanie Dziennym Domem Seniora w W¹growcu.
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2. W stosunkach z innymi podmiotami kierownik dzia³a
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza.
3. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynnoci
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Jednostki.
§10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Jednostki okrelaj¹ przepisy odrêbne.

Poz. 3430

ROZDZIA£ IV.
Postanowienia koñcowe
§11. Zmiany niniejszego statutu wymagaj¹ uchwa³y Rady
Miejskiej.
§12. Traci moc uchwa³a Nr 19/2004 Rady Miejskiej
w W¹growcu z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zbigniew Byczyñski
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3431
UCHWA£A Nr XLI/680/2006 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarocinie
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991
r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê granice obwodu publicznego Gimnazjum
nr 3 w Jarocinie, ul. Wroc³awska 168, 63-200 Jarocin, obwód
obejmuj¹cy miasto Jarocin  ulice: Ba³tycka, Brdowa,
Ciwica, Dnieprowa, Do¿ynkowa, Dunajecka, Folwarczna,
Bieszczadzka, Gajowa, Jêczmienna, Karpacka, Kujawska,
Kurpiowska, Lutyñska, £anowa, £ugi, Ma³opolska, Mazurska,
Notecka, Nowe Parcele, Nyska, Powstañców Wielkopolskich,
Odrzañska, Op³otki, Os. Rzeczypospolitej, Owsiana, Parowozownia, Polna, Pomorska, Proniana, Pszenna, Rolna, Sadowa, Siedlemiñska, Siewna, Sudecka, l¹ska, wiêtokrzyska,
Tatrzañska, Torowa, Warciana, Warmiñska, Wiejska, Wielkopolska, Wilana, Winiowa, Wroc³awska od nr 79 do koñca
i od 118 do koñca, Wybudowana, Zagonowa, Zagrodowa,

Zakrzewska, ¯niwna, ¯ytnia oraz miejscowoci: Potarzyca,
Golina, Stefanów, Siedlemin, Roszków i D¹browa.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Jarocina.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/423/2005 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
obwodu publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarocinie (Dziennik
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 97, poz. 2798
z dnia 30 czerwca 2005 r.).
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
w terminie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Jarocinie
() Stanis³aw Martuzalski

3432
UCHWA£A Nr XLI/691/2006 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Jarocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236,
poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Jarocinie uchwala
Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy
Jarocin zwany dalej regulaminem, o nastêpuj¹cej treæ:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie gminy Jarocin a w szczególnoci:
1) wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czystoci na
nieruchomociach i terenach u¿ytku publicznego;
2) zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomoci;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 140

 15137 

3) urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów;
4) selektywn¹ zbiórkê odpadów;
5) zasady udokumentowania korzystania z us³ug w zakresie
postêpowania z odpadami komunalnymi i nieczystociami ciek³ymi;
6) obowi¹zki w³acicieli zwierz¹t domowych;
7) zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) zasady obowi¹zkowej deratyzacji.
2. Regulamin ma na celu wytworzenie wród spo³ecznoci gminy Jarocin w³aciwych nawyków w postêpowaniu
z wytworzonymi przez mieszkañców odpadami komunalnymi.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008),
2) umowach - nale¿y przez to rozumieæ umowy, okrelone
w treci art.6 ust.1 ustawy,

Poz. 3432

nika oraz usuwania b³ota i innych zanieczyszczeñ z chodnika
po³o¿onego wzd³u¿ nieruchomoci.
2. Obowi¹zek oczyszczania ze niegu i lodu winien byæ
realizowany przez odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce
zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ
w celu usuniêcia lub co najmniej ograniczenia liskoci chodnika. Piasek u¿yty do tych celów nale¿y usun¹æ niezw³ocznie
po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Zakazuje siê stosowania rodków chemicznych, szkodliwych dla rodowiska przy usuwaniu niegu i lodu z chodników i placów publicznych.
4. Zakazuje siê zgarniania niegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ z chodnika na jezdnie.
5. Usuniêcie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
uprz¹tniêtych z chodników przez w³acicieli nieruchomoci
nale¿y do zarz¹dcy drogi.
§5. 1. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na
odpady i systematyczne ich opró¿nianie, w sposób nie dopuszczaj¹cy do ich przepe³nienia.

3) odpadach wielkogabarytowych - nale¿y przez to rozumieæ
jeden ze strumieni odpadów komunalnych, 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,

2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr
108, poz. 908 ze zmianami) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiêbiorców korzystaj¹cych
z takich przystanków.

4) odpadach budowlanych - rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów,

§6. 1. Na nieruchomociach u¿ytku publicznego zabronione jest mycie pojazdów mechanicznych.

5) przedsiêbiorstwie wywozowym - nale¿y przez to rozumieæ
podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, posiadaj¹ce
wydane przez Burmistrza zezwolenie na wykonywanie
us³ug zwi¹zanych z odbieraniem odpadów komunalnych
lub nieczystoci ciek³ych,

2. Mycie samochodów na terenie nieruchomoci jest
dopuszczalne pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone s¹
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniecie zgodne z wymogami
niniejszego Regulaminu, w szczególnoci cieki takie nie
mog¹ byæ odprowadzane bezporednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

6) chowie zwierz¹t - rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t,
7) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami - nale¿y przez
to rozumieæ dokument, który okrela aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy
sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, projektowany
system, sposoby finansowania oraz system monitoringu.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czystoci
na nieruchomociach i terenach u¿ytku publicznego
§3. W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani do utrzymania porz¹dku, czystoci oraz nale¿ytego stanu sanitarnohigienicznego nieruchomoci.
§4. 1. W³aciciele nieruchomoci albo inne podmioty
wskazane w ustawie maj¹ obowi¹zek niezw³ocznego oczyszczania ze niegu, lodu i usuniêcia liskoci nawierzchni chod-

3. Dokonywanie doranych napraw i regulacji samochodów oraz maszyn i urz¹dzeñ rolniczych dopuszczalne jest
w miejscach wy³¹cznie do tego celu zorganizowanych
i o powierzchni utwardzonej oraz pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone w pojemnikach specjalnie do
tego przeznaczonych.
ROZDZIA£ III
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomoci
§7. 1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoci musz¹ byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okrelonym w niniejszym regulaminie, natomiast nieczystoci ciek³e nie odprowadzone do sieci
kanalizacyjnej b¹d przydomowej oczyszczalni cieków,
w zbiornikach odpowiadaj¹cych wymaganiom wynikaj¹cym
z odrêbnych przepisów, w szczególnoci ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr
207, poz. 2016 ze zmianami).
2. Odpady inne ni¿ komunalne powstaj¹ce na terenie
nieruchomoci musz¹ byæ gromadzone oddzielnie. Zasady
gospodarowania takimi odpadami okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§8. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci
dzia³alnoci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych
gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegó³owe zasady
postêpowania z tymi odpadami okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§9. 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne, nale¿y
ustawiaæ w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla ich
u¿ytkowników, jak i dla pracowników przedsiêbiorstwa wywozowego, w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób
trzecich.
2. Pojemniki winny byæ ustawione w granicach nieruchomoci, na równej nawierzchni, w miarê mo¿liwoci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody i b³ota.
Miejsce ustawienia pojemników w³aciciel nieruchomoci
jest obowi¹zany utrzymaæ w czystoci.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
pojemników ponosi w³aciciel nieruchomoci.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê odpowiednio do koszy na
odpady ustawianych przez zarz¹dcê drogi przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej. W³aciciel
nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymaæ pojemnik na odpady
w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie
z nich mog³o odbywaæ siê bez przeszkód i powodowania
zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników.
§10. 1. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp
do pojemników w czasie ustalonym w umowie na odbiór
odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nianie pojemników
bez nara¿ania na szkodê ludzi, budynków b¹d pojazdów.
2. Obowi¹zki okrelone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoci ciek³ych.
§11. 1. Sta³e odpady komunalne drobne musz¹ byæ usuwane z terenu nieruchomoci systematycznie, w terminach
uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym, z czêstotliwoci¹ wywozu nie rzadziej ni¿ dwa razy w miesi¹cu na
terenie miasta, na terenie wsi nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
2. Nieczystoci ciek³e musz¹ byæ usuwane z nieruchomoci z czêstotliwoci¹ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wyp³yw
nieczystoci ze zbiornika, zw³aszcza wynikaj¹cy z jego przepe³nienia; przyjmuje siê, ¿e pojemnoæ zbiorników powinna
wystarczyæ na opró¿nianie ich nie czêciej ni¿ raz w tygodniu.
Iloæ nieczystoci ciek³ych odprowadzanych do zbiornika
bezodp³ywowego powinna odpowiadaæ iloci zu¿ytej wody
pomniejszona o zu¿ycie wody do celów (np. podlewanie
ogrodów, potrzeby gospodarstwa rolnego) wed³ug wskazañ
zamontowanego podlicznika.
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ROZDZIA£ IV
Urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów
§12. W³aciciel nieruchomoci zapewnia jej wyposa¿enie
w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urz¹dzeñ, wydzier¿awienie od
przedsiêbiorstwa wywozowego, gminy lub w inny sposób
ustalony w drodze umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym.
§13. 1. Odpady komunalne drobne, mog¹ byæ gromadzone jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach typowych (np. SM-110, ME 110, MGB 120, MGB 240, PA 1100 itp.)
lub kontenerach wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.
2. W sytuacjach wyj¹tkowego krótkotrwa³ego zwiêkszania iloci odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa - oznaczonych (logo
przedsiêbiorstwa wywozowego).
3. Pojemniki na odpady komunalne drobne s³u¿¹ wy³¹cznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
4. Kosze na odpady powinny byæ ustawione przy
drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach u¿ytku publicznego.
§14. 1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la,
gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoci gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych (tak¿e suchych odpadów rolinnych).
3. Zakazy okrelone w ust. 1-2 stosuje siê odpowiednio
do koszy na odpady, ustawianych przy drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku
publicznego.
4. Zabrania siê gromadzenia odpadów pochodz¹cych
z gospodarstw domowych w koszach na odpady ustawianych
przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych
oraz innych terenach u¿ytku publicznego.
§15. Odpady wielkogabarytowe i budowlane powinny
byæ gromadzone w specjalnie na ten cel dostarczonych
kontenerach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci przez osoby do tego uprawnione i usuwane mo¿liwie
jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym lub podmiotem prowadz¹cym zak³ad ich
utylizacji.
§16. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:
a) w zabudowie jednorodzinnej na w³asnych posesjach,
b) w zabudowie wielomieszkaniowej w miejscach wyznaczonych przez w³aciciela lub zarz¹dcê terenu.
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ROZDZIA£ V
Selektywna zbiórka odpadów
§17. 1. Na terenie gminy zorganizowana jest selektywna
zbiórka odpadów komunalnych.
2. W³aciciele nieruchomoci obowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów:
a) tworzyw sztucznych, butelki typu PET, puszki aluminiowe,
b) szk³a bia³ego,
c) szk³a kolorowego,
d) makulatury,
e) odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
f) odpadów niebezpiecznych.
3. Wysegregowane w gospodarstwach domowych
surowce wtórne nale¿y wrzucaæ do specjalnych kontenerów
i pojemników rozstawionych na terenie nieruchomoci.
4. Surowce wtórne mieszkañcy Gminy Jarocin mog¹
równie¿ samodzielnie i na w³asny koszt dostarczaæ do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.
5. W zabudowie jednorodzinnej stosowaæ mo¿na pojemniki lub worki, oznaczone (logo przedsiêbiorstwa wywozowego) o pojemnoci nie mniejszej ni¿ 401 przy wywozie raz
w miesi¹cu.
6. Na terenach osiedli z budynkami wielomieszkaniowymi (np. bloki) usytuowanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, odpowiednio oznaczonych (logo przedsiêbiorstwa wywozowego) powinno odpowiadaæ ni¿ej wymienionym zasadom:
a) ka¿dy punkt powinien mieæ zasiêg nie wiêkszy ni¿ 300 m
i przypadaæ na niewiêksz¹ iloæ mieszkañców ni¿ 500 
1.000 osób,
b) pojemniki do selektywnej zbiórki typu dzwon lub siatkowy
o pojemnoci 1,5  2,8 m3, komplet pojemników tworz¹cych gniazdo do segregacji powinien posiadaæ zbli¿one do
siebie wymiary, kszta³t nie odbiegaj¹cy od ogólnie przyjêtych standardów o kolorystyce okrelonej w Regulaminie,
c) kontenery do segregacji o pojemnoci 6-8 m3 o kolorystyce zgodnej z Regulaminem,
d) opró¿nianie sukcesywnie w razie zape³nienia, jednak nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje siê
kontenery, pojemniki i worki odpowiadaj¹ce ogólnym warunkom okrelonym w niniejszym Regulaminie z tym, ¿e powinny byæ utrzymane w nastêpuj¹cej kolorystyce:
a) niebieski  z przeznaczeniem na makulaturê,
b) bia³y  z przeznaczeniem na szk³o bia³e
c) zielony  z przeznaczeniem na szk³o kolorowe,
d) ¿ó³ty  z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, butelki
PET i puszki aluminiowe.
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8. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów
okrelonych w niniejszym Regulaminie. Szczegó³owe zasady
zbiórki i wywozu odpadów gromadzonych selektywnie ustalone zostan¹ w umowie z przedsiêbiorstwem wywozowym,
organizuj¹cym odzysk lub przedsiêbiorstwami prowadz¹cymi
odzyski recykling odpadów.
9. W celu zagospodarowania jak najwiêkszej iloci surowców wtórnych w³aciciel nieruchomoci w porozumieniu
z przedsiêbiorstwem wywozowym mo¿e ustawiæ specjalne
pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki
surowców wtórnych, wed³ug rodzajów okrelonych w niniejszym Regulaminie. Czêstotliwoæ wywozu surowców wtórnych uzale¿niona jest od stopnia nape³nienia przeznaczonych
do tego celu pojemników lub worków.
10. W³aciciele nieruchomoci mog¹ samodzielnie i na
w³asny koszt dostarczaæ odpady zielone (trawa, licie, ga³êzie
itp.) na Miêdzygminn¹ Kompostowniê Osadów ciekowych
w Cielczy.
11. W³aciciele nieruchomoci mog¹ samodzielnie dostarczaæ odpady typu: frakcje glebowe oraz gruz budowlany
do Zak³adu Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach.
ROZDZIA£ VI
Zasady udokumentowania korzystania
z us³ug w zakresie postêpowania z odpadami
komunalnymi i nieczystociami ciek³ymi
§18. Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne iloci odpadów
komunalnych, z których usuniêcia w³aciciel nieruchomoci
musi siê rozliczyæ (przy czêstotliwoci wywozu 2 razy
w miesi¹cu na terenie miasta, raz w miesi¹cu na terenie wsi):
a) 20 l na mieszkañca, jednak co najmniej 1 pojemnik 110 l
na ka¿d¹ nieruchomoæ,
b) dla szkó³ wszelkiego typu 5 l na ka¿dego ucznia i pracownika,
c) dla ¿³obków i przedszkoli 3 l na ka¿de dziecko i pracownika,
d) dla lokali handlowych 50 l na ka¿de 20 m2 powierzchni
ca³kowitej lokalu, lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik 110 l
na jeden lokal,
e) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na ka¿dego
zatrudnionego, jednak o najmniej jeden pojemnik 110 l na
ka¿dy punkt,
f) dla szpitali, internatów, hoteli itp. 20 l na jedno ³ó¿ko,
g) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych pojemnik 110 l na ka¿dych 10-ciu zatrudnionych,
h) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne.
§19. 1. Na ka¿dej zamieszka³ej nieruchomoci powinien
siê znajdowaæ pojemnik(i) o pojemnoci bêd¹cej co najmniej
iloczynem liczby osób rzeczywicie zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoci i obowi¹zuj¹cej dla danej nieruchomoci
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normatywnej iloci odpadów, ustalonej wed³ug zasad okrelonych w §18, jednak nie mniej ni¿ 1 pojemnik 110 l na ka¿dej
nieruchomoci.
2. W przypadku budynków wielomieszkaniowych (np.
bloki) nale¿y ustawiæ co najmniej jeden pojemnik sta³y
o pojemnoci 110 l na jedno mieszkanie lub kontener dla
budynków wielorodzinnych.
3. W miejscach publicznych (chodniki, place, parkingi
itp.) odpady komunalne sta³e powinny byæ gromadzone
w koszach ulicznych.
4. W³aciciele nieruchomoci, na których organizowane
s¹ imprezy masowe lub ich organizatorzy maj¹ obowi¹zek
zapewnienia wystarczaj¹cej liczby pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów, a tak¿e szaletów ruchomych.
5. Zbiorniki bezodp³ywowe (szamba) s³u¿¹ce do gromadzenia nieczystoci ciek³ych oraz przydomowe oczyszczalnie
cieków musz¹ odpowiadaæ wymogom prawa budowlanego.
6. Odpady komunalne sta³e nale¿y wywoziæ na sk³adowisko odpadów w Witaszyczkach.
7. Nieczystoci ciek³e nale¿y usuwaæ wy³¹cznie do punktu
zlewnego znajduj¹cego siê na oczyszczalni w Cielczy.
8. Odpady zielone (trawa, licie ga³êzie itp.) mog¹ byæ
dowo¿one na Miêdzygminn¹ Kompostowniê Osadów ciekowych w Cielczy.
§20. 1. W³aciciel nieruchomoci obowi¹zany jest do zawarcia odpowiedniej umowy zapewniaj¹cej odbiór odpadów
w iloci wynikaj¹cej z wyliczenia dokonanego w oparciu
o postanowienia niniejszego rozdzia³u.
2. W³aciciele nieruchomoci, które nie s¹ pod³¹czone
do sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania umowy
z podmiotem uprawnionym, na opró¿nianie zbiornika
bezodp³ywowego lub opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
3. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do
pobierania, przechowywania i okazywania, na zasadach okrelonych w ustawie, dowodów usuniêcia ustalonej iloci
odpadów.
4. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany do udzielenia uprawnionemu przedsiêbiorstwu wywozowemu informacji niezbêdnych dla ustalenia treci umowy o odbieraniu
odpadów komunalnych oraz opró¿nianiu zbiorników bezodp³ywowych w sposób zgodny z wymaganiami okrelonymi
w niniejszym Regulaminie.
5. Stawki op³at i terminy usuwania odpadów wielkogabarytowych ustalane s¹ w drodze umowy przez w³acicieli
nieruchomoci z przedsiêbiorstwami wywozowymi.
§21. 1. Us³ugi polegaj¹ce na odbieraniu odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci oraz opró¿nianiu zbiorników bezodp³ywowych i transporcie nieczystoci ciek³ych
mog¹ wykonywaæ przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ zezwolenie i rodki techniczne niezbêdne do wiadczenia w/w us³ug.
2. Za³adunek i transport odpadów komunalnych powinien byæ prowadzony w sposób nie zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu oraz nie powoduj¹cy zanieczyszczenia i zamiecania
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terenu. Powy¿sze zasady obowi¹zuj¹ równie¿ przy wywozie
nieczystoci ciek³ych.
3. Zanieczyszczenia powstaj¹ce podczas transportu odpadów komunalnych i wielkogabarytowych winny byæ niezw³ocznie usuniête przez wywo¿¹cego.
4. Przedsiêbiorstwa wywozowe s¹ zobowi¹zane utrzymywaæ pojazdy do transportu odpadów i nieczystoci ciek³ych
w nale¿ytej czystoci, prowadziæ ich dezynfekcjê oraz umieciæ na nich w sposób trwa³y swoje znaki identyfikacyjne.
5. Odbieranie odpadów komunalnych i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych oraz transport odpadów i nieczystoci ciek³ych z terenów nieruchomoci dopuszczalny jest
wy³¹cznie w dni powszednie w godzinach od 600  2200.
6. Konsekwencje nie realizowania obowi¹zków:
a) 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 Burmistrz
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 ze
zmianami);
b) Burmistrz 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;
c) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
opisanych w §21 ust. 6 lit. b) uchwa³y Burmistrz 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze
zmianami);
d) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego, w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany
do ich niezw³ocznego usuniêcia, co nie zwalnia z rozliczenia iloci nieczystoci ciek³ych w sposób opisany w §11
ust. 2 uchwa³y.
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ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki w³acicieli zwierz¹t domowych
§22. 1. Zwierzêta domowe nie mog¹ stwarzaæ uci¹¿liwoci dla okolicznych mieszkañców.
2. 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 ich 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.
3. Za szkody wyrz¹dzone przez zwierzê domowe odpowiada jego w³aciciel lub dzier¿yciel.
§23. 1. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ
wyprowadzane tylko na smyczy i w kagañcu. Zwolnienie psa
ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec, a w³aciciel
(opiekun) ma mo¿liwoæ bezporedniej kontroli nad jego
zachowaniem.
2. Przewo¿enie zwierz¹t rodkami komunikacji publicznej
jest mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewonika.
3. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t
domowych do obiektów u¿ytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, chyba, ¿e w³aciciele tych
placówek postanowi¹ inaczej. Postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych korzystaj¹cych z pomocy psów-przewodników.
§24. 1. Osoby utrzymuj¹ce psy zobowi¹zane s¹ do:
a) elektronicznej identyfikacji i rejestracji psów,
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2. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich i drobnego inwentarza na pozosta³ych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jest mo¿liwe tylko dla w³asnych
potrzeb pod warunkiem, ¿e nie stwarza to uci¹¿liwoci (takich
jak np. ha³as, odory itp.) dla okolicznych mieszkañców.
§26. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta gospodarskie s¹ zobowi¹zane do:
a) gromadzenia i usuwania powstaj¹cych w zwi¹zku z utrzymywaniem zwierz¹t odpadów i nieczystoci w sposób
zgodny z prawem i nie powodowania zanieczyszczenia
terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
b) utrzymywania zwierz¹t w sposób nie powoduj¹cy wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci lub nieruchomociach s¹siednich, uci¹¿liwoci takich jak ha³as,
odory itp.,
c) skutecznego zabezpieczenia zwierz¹t przed opuszczeniem
nieruchomoci, w³aciwych warunków bytowania w obiektach gospodarskich, spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz¹t (tekst jednolity
z 2003 r. Dz.U. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami),
d) nale¿ytej opieki nad zwierzêtami oraz przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§27. 1. Pad³e zwierzêta i szcz¹tki zwierz¹t podlegaj¹ przekazaniu przez ich w³acicieli do zak³adów utylizuj¹cych padlinê.
2. Zw³oki lub czêci bezdomnych zwierz¹t podlegaj¹ przekazaniu do zak³adów utylizuj¹cych padlinê przez w³acicieli
nieruchomoci, na których siê one znalaz³y w przypadku dróg
obowi¹zek ten nale¿y do zarz¹dcy drogi.
ROZDZIA£ IX

b) wyposa¿enia psa w obro¿ê,
c) prowadzenia psa na uwiêzi, pies rasy uznawanej za agresywn¹ lub pies w inny sposób zagra¿aj¹cy otoczeniu,
powinien mieæ za³o¿ony kaganiec,
d) systematycznego szczepienia 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. Nr 69, poz. 625 ze zmianami), która
nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku powy¿ej
trzech miesiêcy i okazywania na ¿¹danie w³adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y miejskiej
zawiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.
2. Utrzymuj¹cy gady, p³azy, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub u¿ytkowych s¹ zobowi¹zani zabezpieczyæ je
przed wydostaniem siê z pomieszczenia.
ROZDZIA£ VIII
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§25. 1. Zabrania siê utrzymywania go³êbi, drobiu i zwierz¹t gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej
i szeregowej.

Zasady obowi¹zkowej deratyzacji
§28. 1. Na terenach nieruchomoci powinna byæ co najmniej raz w roku przeprowadzona przez w³acicieli nieruchomoci na ich koszt deratyzacja miejsc i pomieszczeñ takich,
jak: piwnice, korytarze piwniczne, wêz³y cieplne i sanitarne,
wiaty na pojemnik z odpadami, szopy, budynki i pomieszczenia gospodarcze.
2. Terminy przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
podaje siê do publicznej wiadomoci przez obwieszczenie.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§30. 1. Postanowienia Regulaminu mog¹ byæ zmienione
wy³¹cznie w drodze uchwa³y Rady Miejskiej w Jarocinie.
2. Traci moc uchwa³a Nr XV/234/2004 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy
Jarocin.
3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Jarocina.
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4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Martuzalski

3433
UCHWA£A Nr XXXVIII/175/2006 RADY GMINY KOTLIN
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Kotlinie.
Na podstawie art. 238 ust. 3 w zwi¹zku z art. 20 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kotlin
nadaje statut Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej.

1) realizacjê zadañ zwi¹zanych z przyznawaniem i wyp³at¹
wiadczeñ rodzinnych,

ROZDZIA£ I.

3) realizacjê zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem postêpowania wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej.

Postanowienia ogólne

2) realizacjê zadañ zwi¹zanych z przyznawaniem i wyp³at¹
dodatków mieszkaniowych,

§1. Jednostka bud¿etowa zwana dalej Jednostk¹ nosi
nazwê Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kotlinie.

ROZDZIA£ II.
Gospodarka finansowa

§2. 1. Siedzib¹ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
jest miejscowoæ Kotlin ul. Powstañców Wlkp.
2. Jednostka dzia³a na terenie gminy Kotlin.
§3. Podstawê prawn¹ funkcjonowania Jednostki stanowi¹:
1) art. 20 - 22 ustawy o finansach publicznych,
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej,
3) inne przepisy nak³adaj¹ce na orodki pomocy spo³ecznej
zadania,

§5. 1. Jednostka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
2. Jednostka pokrywa swoje wydatki z bud¿etu Gminy,
a pobierane dochody przekazuje na rachunek bud¿etu Gminy.
§6. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ Jednostki ponosi kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym
- g³ówny ksiêgowy Jednostki.
ROZDZIA£ III.

4) upowa¿nienia do realizacji zadañ wydane przez organ
gminy w oparciu o przepisy ustaw,

Organizacja jednostki

5) niniejszy statut.
§4. 1. Przedmiotem dzia³alnoci Jednostki jest realizacja
zadañ w³asnych i zleconych Gminie z zakresu pomocy spo³ecznej.
2. Uboczna dzia³alnoæ Jednostki obejmuje:

§7. 1. Jednostka ma strukturê bezwydzia³ow¹.
2. W Jednostce tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1) kierownik,
2) g³ówny ksiêgowy,
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3) pracownicy socjalni,

Poz. 3433, 3434

3. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynnoci
w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Jednostki.

4) stanowisko ds. wiadczeñ rodzinnych.
§8. 1. Jednostk¹ kieruje kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Kotlin.

§10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Jednostki okrelaj¹ przepisy odrêbne.

2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym kierownika jest Wójt.

ROZDZIA£ IV.

§9. 1. Do zadañ kierownika Jednostki nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie Jednostki na zewn¹trz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i sk³adnikami
maj¹tku pozostaj¹cymi w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów dzia³ania Jednostki i przedk³adanie sprawozdañ z ich wykonania,
4) przekazywanie Wójtowi informacji na temat sytuacji finansowej i bie¿¹cej dzia³alnoci Jednostki.

Postanowienia koñcowe
§11. Zmiany niniejszego statutu wymagaj¹ uchwa³y Rady
Gminy.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kotlin.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. W stosunkach z innymi podmiotami kierownik dzia³a
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.

Przewodnicz¹cy Rady
() Czes³aw Moch

3434
UCHWA£A Nr XXXVI/278/06 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim w okrêgach wyborczych.
Na podstawie art. 90 ust. 1 i art. 92 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.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXVIII/289/2002 Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
podzia³u Miasta i Gminy Komin Wielkopolski na okrêgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w ka¿dym okrêgu, zmienionym uchwa³¹ Nr XV
I/140/04 Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim z dnia 29
wrzenia 2004 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy
Komin Wielkopolski na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w okrêgu wyborczym Nr 3, w rubryce okrelaj¹cej liczbê
radnych wybieranych w okrêgu, liczbê 2 zastêpuje siê
liczb¹ 1,
2) w okrêgu wyborczym Nr 8, w rubryce okrelaj¹cej liczbê
radnych wybieranych w okrêgu, liczbê 1 zastêpuje siê
liczb¹ 2.
§2. Jednolity wykaz okrêgów wyborczych, ich granic
i numerów oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym, z uwzglêdnieniem zmian, o których mowa
w §1, stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
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polskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na s³upach
og³oszeniowych, tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy
Komin Wielkopolski oraz w lokalnej prasie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kominie
Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXVI/278/06
Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim
z dnia 19 lipca 2006 r.
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3435
UCHWA£A Nr XXX/240/06 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 21 lipca 2006 roku
w sprawie zmian w podziale gminy Blizanów na okrêgi wyborcze,
ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych
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 ze zmianami) i art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 92 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 zmianami) uchwala siê , co nastêpuje:

2) w okrêgu wyborczym Nr 14, w rubryce okrelaj¹cej
granice okrêgu wyborczego, skrela siê wyraz Grodzisk.
§2. Jednolity wykaz okrêgów wyborczych, ich granic
i numerów oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu z uwzglêdnieniem zmian, o których mowa w §1, okrela
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cy jej integraln¹
czêæ.

§1. W podziale gminy Blizanów na okrêgi wyborcze, ustalonym uchwa³¹ Nr XXXIII/236/2002 Rady Gminy Blizanów z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podzia³u gminy Blizanów
na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu, zmienionym
uchwa³¹ Nr XXIX/232/2006 Rady Gminy Blizanów z dnia
5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Blizanów na okrêgi wyborcze , wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.
§4. 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) w okrêgu wyborczym Nr 13, w rubryce okrelaj¹cej granice okrêgu wyborczego, po wyrazach Janków Pierwszy
dodaje siê wyraz Grodzisk,

Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXX/240/06
Rady Gminy Blizanów
z dnia 21 lipca 2006 r.
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3436
UCHWA£A Nr XXX/242/06 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 21 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/13/02 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
zarz¹dzenia na terenie gminy Blizanów poboru podatków od nieruchomoci, rolnego, lenego i od posiadania
psów w drodze inkasa, okrelenia inkasentów tych podatków oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993
roku Nr 94 poz. 431 ze zmianami, oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. W §2 ust. 1 pkt 9 uchwa³y Nr II/13/02 Rady Gminy
Blizanów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zarz¹dzenia na
terenie gminy Blizanów poboru podatków od nieruchomoci,

rolnego, lenego i od posiadania psów w drodze inkasa,
okrelenia inkasentów tych podatków oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso wyrazy Miros³aw B¹k  zastêpuje siê
wyrazami  Zdzis³aw Biesiada.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu na talicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy i we wsiach so³eckich.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a

3437
UCHWA£A Nr XLVIII/215/06 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW
z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie: zmian w podziale Gminy i Miasta Odolanów na okrêgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w ka¿dym okrêgu.
Na podstawie art. 92 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, z 2004 r. Nr
25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W podziale Gminy i Miasta Odolanów na okrêgi
wyborcze ustalonym uchwa³¹ Nr XL/27/2002 Rady Gminy
i Miasta Odolanów z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podzia³u
Gminy i Miasta Odolanów na okrêgi wyborcze w wyborach
do rady gminy, ustalenia ich numerów granic oraz liczby
radnych wybranych w ka¿dym okrêgu, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zmniejsza siê liczbê okrêgów wyborczych w Gminie
i Miecie Odolanów z 12 do 10;
2) w okrêgu wyborczym Nr 1:
a) rubryka okrelaj¹ca granice okrêgu wyborczego otrzymuje brzmienie: Miasto Odolanów,
b) w rubryce okrelaj¹cej liczbê wybieranych radnych
w okrêgu wyborczym, cyfrê 2 zastêpuje siê cyfr¹ 5;
3) skrela siê wszystkie pozycje dotycz¹ce okrêgu wyborczego Nr 2;
4) skrela siê wszystkie pozycje dotycz¹ce okrêgu wyborczego Nr 3;
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5) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 4, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, cyfrê 4 zastêpuje siê cyfr¹
2;

12) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 11, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, liczbê 11 zastêpuje siê cyfr¹
9;

6) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 5, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, cyfrê 5 zastêpuje siê cyfr¹
3;

13) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 12, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, liczbê 12 zastêpuje siê liczb¹
10.

7) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 6, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, cyfrê 6 zastêpuje siê cyfr¹
4;

§2. Jednolity wykaz okrêgów wyborczych, ich granic
i numerów oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu z uwzglêdnieniem zmian, o których mowa w §1 stanowi
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

8) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 7, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, cyfrê 7 zastêpuje siê cyfr¹
5;

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Odolanów.

9) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 8, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, cyfrê 8 zastêpuje siê cyfr¹
6;

§4. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy i Miasta Odolanów
oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeden
egzemplarz uchwa³y przekazuje siê Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

10) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 9, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, cyfrê 9 zastêpuje siê cyfr¹
7;

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

11) w dotychczasowym okrêgu wyborczym Nr 10, w rubryce
okrelaj¹cej numer okrêgu, liczbê 10 zastêpuje siê cyfr¹
8;

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLVIII/215/06
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 26 lipca 2006 r.

GMINA I MIASTO ODOLANÓW
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3438
UCHWA£A Nr 234/06/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40. 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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1808, 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 21 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 oraz z 2006 r. Nr
86 poz. 602 i Nr 94 poz. 657) Rada Miasta Puszczykowa
uchwala, co nastêpuje:

§4. Za trudne warunki mieszkaniowe uwa¿a siê sytuacjê,
w której na osobê zamieszkuj¹c¹ w lokalu przypada mniej ni¿
5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkuj¹c¹ w lokalu
nie spe³niaj¹cych wymogów pomieszczeñ przeznaczonych na
pobyt ludzi.

§1. Uchwa³a reguluje zasady wynajmowania i zamiany
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Miasto Puszczykowo.

3) utraci³y mieszkania wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy
lub po¿ar.

§2. Ilekroæ w uchwale powo³ane s¹ artyku³y bez bli¿szego
okrelenia ustawy nale¿y rozumieæ przez to ustawê z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001
roku Nr 71 poz. 733 ze zmianami).
§3. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowi¹cym mieszkaniowy zasób gminy przys³uguje
osobom, które:
1) uprawnione s¹ do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w §2 lub orzeczenia s¹dowego.

§5. 1. Pierwszeñstwo do wynajmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, które:
1) naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia
s¹dowego,
2) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci,

2. Do wynajmu lokalu socjalnego mo¿e zostaæ zakwalifikowana osoba lub rodzina je¿eli redni miesiêczny dochód na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie przekracza
85% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 65% w gospodarstwie wieloosobowym.
§6. 1. Warunkami dokonania zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy s¹:
1) wniosek zainteresowanych zamian¹,
2) poprawa warunków mieszkaniowych,
3) dostosowanie lokali do potrzeb ¿yciowych najemców.

2) znajduj¹ siê w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej.

2. Najemca mo¿e dokonaæ zamiany lokali za pisemn¹
zgod¹ wynajmuj¹cego.

3) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci,

3. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany, gdy w jej
wyniku na cz³onka gospodarstwa domowego bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi.

2. Do wynajmu lokalu stanowi¹cego mieszkaniowy zasób gminy mog¹ byæ zakwalifikowane osoby spe³niaj¹ce
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) pozostaj¹ w trudnych warunkach mieszkaniowych, nie
posiadaj¹ odrêbnych lokali mieszkalnych,
2) redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie przekracza 150% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100%
w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Do dochodu, o którym mowa w ust. 2 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka rodziny gospodarstwa domowego wed³ug przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734).

§7. 1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 mog¹ byæ wynajmowane w drodze przetargu za czynsz
wolny.
2. Dla osób, które z³o¿¹ owiadczenie, ¿e zwolni¹ do
dyspozycji Miasta dotychczas zajmowany lokal organizowany
jest przetarg ograniczony.
3. Do przetargu, o którym mowa w ust. 1 bêd¹ mia³y
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomociami.
§8. 1. Wnioski mieszkaniowe z³o¿one w danym roku
kalendarzowym, spe³niaj¹ce kryteria niniejszej uchwa³y,
wpisane zostan¹ do rejestru osób oczekuj¹cych na lokal
mieszkalny,
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2. W wypadku posiadania wolnego lokalu mieszkalnego
kwalifikacji osób do wynajmu dokonuje burmistrz, po zasiêgniêciu opinii w³aciwej Komisji.

6. Wnioski osób z³o¿one przed dniem wejcia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y podlegaj¹ weryfikacji pod wzglêdem spe³nienia warunków okrelonych w §3 i 5 uchwa³y.

3. Wnioski wpisane do rejestru osób oczekuj¹cych na
lokal mieszkalny podlegaj¹ weryfikacji w wypadku uzyskania
wolnego lokalu mieszkalnego.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Puszczykowo.

4. Wnioskodawcy, których wnioski zapisane zosta³y
w rejestrze oczekuj¹cych zobowi¹zani s¹ na wezwanie
z Urzêdu do dostarczenia zawiadczenia o wysokoci dochodów, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
() Micha³ Thiel

5. Odmowa przyjêcia proponowanego lokalu przez osobê wpisan¹ do rejestru, powoduje wykrelenie z rejestru.

3439
UCHWA£A Nr 237/06/IV RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 8.08.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr 201/06/IV z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Puszczykowa
Na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 236 poz.
2008) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku 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. 1808, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128).

2) gromadzenie uprz¹tniêtego z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoci b³ota, niegu i lodu i innych
zanieczyszczeñ na skraju chodnika od strony jezdni,
z zachowaniem mo¿liwoci odp³ywu wody do kanalizacji w sposób niezagra¿aj¹cy istniej¹cej zieleni
3) uprz¹tanie, w szczególnoci zamiatanie, zbieranie, zmywanie, zanieczyszczeñ z pomieszczeñ i urz¹dzeñ
budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.
2) W rozdziale VI, §13 otrzymuje brzmienie:

§1. W uchwale Nr 201/06/IV Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie miasta Puszczykowa (Dz.
Urzêdowy Woj. Wlkp. Nr 69, poz. 1735) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W ³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do utrzymania czystoci i porz¹dku w czêciach nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, poprzez:
1) uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z powierzchni nieruchomoci, w szczególnoci z chodników, podwórzy , przejæ, bram, itp. w przypadku
zabudowy wielorodzinnej i wspólnotowej

§13. 1. Wprowadza siê zakaz sk³adowania wymienionych ni¿ej odpadów takich jak:
1) akumulatory, baterie
2) przeterminowane lekarstwa
3) rodki ochrony rolin i opakowania po tych rodkach
4) opakowania po chemii gospodarczej
5) lampy rtêciowe
6) odpady zawieraj¹ce azbest
7) opony samochodowe
8) odpady medyczne
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9) odpady weterynaryjne

Poz. 3439, 3440

3) W §19 po s³owie koszt dodaje siê s³owa  w miesi¹cach
marcu i padzierniku ka¿dego roku

10) martwe zwierzêta

4) W §20 s³owo Burmistrz zastêpuje siê s³owem Rada.

11) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
12) inne odpady niebezpieczne
wraz z innymi odpadami komunalnymi w pojemnikach
przeznaczonych na odpady komunalne.
2. Miasto organizuje, wspó³finansuje zbiórkê lub informuje (w sposób zwyczajowo przyjêty) o mo¿liwociach
pozbywania siê odpadów, wymienionych w ust. 1.
3. Informacje o miejscach odbioru oraz firmach zajmuj¹cych siê zbieraniem, transportem i utylizacj¹ odpadów, przekazywane s¹ za porednictwem lokalnych mediów, strony
internetowej miasta Puszczykowa oraz informacji wywieszonych na tablicach og³oszeñ.

5) W §21 skrela siê s³owa podlega karze grzywny i w to
miejsce wpisuje siê s³owa pope³nia wykroczenie okrelone w art. 10 ust. 2a ustawy, zagro¿one kar¹ grzywny.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Puszczykowa.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
() Micha³ Thiel

3440
UCHWA£A Nr XLI/221/200R RADY POWIATU MIÊDZYCHODZKIEGO
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie: Statutu Powiatowego Urzêdu Pracy w Miêdzychodzie
Na podstawie art. 12 pkt 11 , art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2, art. 238
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Miêdzy
chodzkiego nadaje Statut Powiatowemu Urzêdowi Pracy
w Miêdzychodzie o treci:
§1. Powiatowy Urz¹d Pracy w Miêdzychodzie dzia³a na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1 592 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) i przepisy
wykonawcze do ustawy.
4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz.U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.)
7. Innych aktów prawnych reguluj¹cych funkcjonowanie
Powiatowego Urzêdu Pracy
8. Niniejszego Statutu.
9. Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez Zarz¹d
Powiatu.
§2. 1. Siedzib¹ Powiatowego Urzêdu Pracy jest miasto
Miêdzychód.
2. Obszarem dzia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy jest
Powiat Miêdzychodzki.
§3. 1. Przedmiotem dzia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy
s¹ zadania okrelone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
oraz inne zadania zlecane ustawami.
2. Powiatowy Urz¹d Pracy u¿ywa pieczêci pod³u¿nej
z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem urzêdu.
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§4. Powiatowy Urz¹d Pracy jest jednostk¹ organizacyjn¹
Powiatu Miêdzychodzkiego wchodz¹c¹ w sk³ad powiatowej
administracji zespolonej.

§6. Powiatowy Urz¹d Pracy prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
o finansach publicznych.

§5. 1. Starosta Miêdzychodzki jest zwierzchnikiem s³u¿bowym Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy i wykonuje
wobec niego czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy.

§7. Powiatowy Urz¹d Pracy prowadzi rachunkowoæ na
zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach o rachunkowoci.

2. Powiatowym Urzêdem Pracy kieruje i zarz¹dza Dyrektor, który w szczególnoci odpowiedzialny jest za:

§8. 1. Decyzje administracyjne, postanowienia oraz zawiadczenia w sprawach wynikaj¹cych z ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie pisemnego upowa¿nienia Starosty mo¿e wydawaæ Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy oraz na jego wniosek inni upowa¿nieni
pracownicy tego Urzêdu.

1) realizacjê zadañ w zakresie uregulowanym ustaw¹ o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz zadañ
wynikaj¹cych z innych przepisów ustawowych,
2) ustalanie planów i realizacjê polityki kadrowej Powiatowego Urzêdu Pracy,
2) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników
uwzglêdniaj¹c przepisy dotycz¹ce zasad wynagrodzenia
i wymagañ kwalifikacyjnych wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3) zarz¹dzanie mieniem przekazanym Powiatowemu Urzêdowi Pracy i prowadzenie gospodarki finansowej w granicach udzielonego: upowa¿nienia i pe³nomocnictwa.
5) przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego.
6) sk³adanie corocznych sprawozdañ Radzie Powiatu z dzia³alnoci Powiatowego Urzêdu Pracy.

2. Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy i jego zastêpca
mog¹ na podstawie udzielonego przez Starostê pe³nomocnictwa, zawieraæ umowy cywilnoprawne wynikaj¹ce z wy¿ej
powo³anej ustawy oraz wystêpowaæ przed s¹dami powszechnymi dochodz¹c roszczeñ wynikaj¹cych z zawartych umów.
§9. Zmiany Statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie przewidywanym dla jego nadania.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Miêdzychodzkiego i Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu
Pracy w Miêdzychodzie.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Edmund Stronka
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY PÊPOWO ZA 2005 ROK
DOCHODY BUD¯ETU
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Wójt
() Stanis³aw Krysicki

3442
SRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
Z WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y ZA 2005 ROK.
Bud¿et Miasta i Gminy Szamotu³y na rok 2005 zosta³
uchwalony przez Radê miasta i Gminy Szamotu³y w dniu 30
grudnia 2004 r. uchwa³a nr XXIX/182/2004 Rady Miasta i
Gminy Szamotu³y w sprawie bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y na 2005 rok ustali³a wysokoæ dochodów i wydatków
bud¿etu na ogólna kwotê:
- dochody
43.537.520 z³
- wydatki

44.662.586 z³

oraz deficyt bud¿etowy w kwocie 1.125.066 z³ sfinansowany kredytami d³ugoterminowymi.

W trakcie realizacji planowany bud¿et uleg³ zwiêkszeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykaj¹c siê na
dzieñ 31 grudnia 2005 roku:
- dochodami
45.970.211 z³
- wydatkami
oraz deficytem bud¿etowym w kwocie:

48.034.080 z³
2.063.869 z³

sfinansowanym kredytami i po¿yczkami d³ugoterminowymi
oraz przychodami z tytu³u innych rozliczeñ krajowych.
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ZMIANY WPROWADZONE DO BUD¯ETU MIASTA I GMINY SZMOTU£Y
1. Dochody
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Struktura kwoty zmieniaj¹cej planowane dochody wed³ug róde³ pochodzenia
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Planowane dochody bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y zwiêkszy³y siê w 2005 roku o 5,59% tj. o kwotê 2.432.691 z³.
2. Wydatki
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Planowany bud¿et Miasta i Gminy Szamotu³y po stronie
wydatków wzrós³ o kwotê 3.371.494 z³ tj. o 7,55% w stosunku
do za³o¿eñ uchwa³y bud¿etowej na rok 2005.
Wzrost wydatków zosta³ sfinansowany:
- dodatkowymi dochodami w kwocie

2.432.691 z³

- rodkami pochodz¹cymi ze zmniejszenia pierwszej raty
kapita³owej kredytu zaci¹gniêtego w Powszechnej Kasie
Oszczêdnoci Bank Polski S.A. Oddzia³ w Nowym Tomylu
1.500 z³
- przychodami z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
389.303 z³
- zwiêkszeniem planowanej kwoty kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
200.000 z³
- rodkami przeznaczonymi pierwotnie na sp³atê ostatniej
raty kapita³owej po¿yczki zaci¹gniêtej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu Nr 189/P/Po/OW/01 z dnia 27 grudnia 2001
roku na realizacjê zadania pn. Budowa oczyszczalni cieków, kanalizacji sanitarnej, przepompowni w Otorowie
wraz z przyleg³ymi miejscowociami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice
390.000 z³
i skorygowany o kwotê 42.000 z³ z tytu³u zmniejszenia
udzia³u w finansowaniu wydatków po¿yczki zaci¹gniêtej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na realizacjê zadania pn. Budowa uszczelnienia kwatery gromadzenia odpadów komunalnych na gminnym sk³adowisku w miejscowociach Szczuczyn  Piotrkówko
II etap
W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:
a) bie¿¹ce zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy wzros³y o 2,04% tj. o kwotê
661.989 z³,
b) bie¿¹ce zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych gminie
wzros³y a¿ o 35,50% tj. o kwotê
1.411.401 z³,
c) maj¹tkowe wzros³y o 15,83% tj. o kwotê

1.298.104 z³,

w tym:
-

-

planowane wydatki maj¹tkowe maj¹ce charakter pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorz¹du terytorialnego w realizacji ich zadañ inwestycyjnych wzros³y o 347,73% tj. z kwoty 170.000 z³ do kwoty
761.133 z³ czyli o kwotê 591.133 z³,
planowane wydatki inwestycyjne gminy wzros³y tylko
o 8,80% tj. o kwotê 706.971 z³ czyli z kwoty 8.032.000
z³ do kwoty 8.738.971 z³.

Wprowadzone na przestrzeni 2005 roku zmiany w wydatkach maj¹tkowych zosta³y sfinansowane:
- rodkami pochodz¹cymi z rozwi¹zania rezerwy celowej
bud¿etu przeznaczonej na sfinansowanie pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na realizacjê zadañ inwestycyjnych na terenie Gminy Szamotu³y
101.133 z³
- przychodami z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
300.000 z³

Poz. 3442

- rodkami uzyskanymi na podstawie podpisanego porozumienia z podmiotami gospodarczymi w sprawie ich udzia³u w realizacji zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla
terenów aktywizacji gospodarczej przy drodze Szamotu³y
 Mutowo
74.098 z³
- zwiêkszon¹ kwot¹ kredytu bankowego na realizacjê zadañ:
200.000 z³
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
przepompowniami w miejscowoci mi³owo
100.000 z³
b) Budowa ulicy Jab³oniowej w Szamotu³ach wraz
z kanalizacj¹ deszczow¹
100.000 z³
- rodkami pochodz¹cymi ze zmniejszenia innych wydatków bie¿¹cych
138.198 z³
w tym:
a) dz. 700 rozdz. 70095 §3030

10.000 z³

b) dz. 700 rozdz. 70095 §4300

5.000 z³

c) dz. 710 rozdz. 71004 §4300

5.000 z³

d) dz. 754 rozdz. 75416 §4010

10.395 z³

e) dz. 757 rozdz. 75702 §8070

70.000 z³

f) dz. 801 rozdz. 80101 §4270

6.000 z³

g) dz. 801 rozdz. 80104 §4300

4.500 z³

h) dz. 801 rozdz. 80110 §4300

9.237 z³

i)

dz. 852 rozdz. 85219 §3020

1.500 z³

j)

dz. 852 rozdz. 85219 §4110

3.500 z³

k) dz. 854 rozdz. 85401 §4270

8.461 z³

l)

dz. 921 rozdz. 92109 §4210

4.546 z³

m) dz. 921 rozdz. 92109 §4300

59 z³

- dodatkowymi dochodami

196.675 z³

w tym:
a) dz. 756 rozdz. 75615 §2440

158.087 z³

b) dz. 756 rozdz. 75618 §0410

8.015 z³

c) dz. 758 rozdz. 75801 §2920

30.573 z³

- dochodami przeznaczonymi pierwotnie na sp³atê ostatniej
raty kapita³owej po¿yczki Nr 189/P/Po/OW/01 z dnia 27
grudnia 2001 roku zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
realizacjê zadania pn. Budowa oczyszczalni cieków,
kanalizacji sanitarnej, przepompowni w Otorowie wraz
z przyleg³ymi miejscowociami Kamionka, Wincentowo,
Krzeszkowice
390.000 z³
przy jednoczesnym zmniejszeniu udzia³u innych wydatków maj¹tkowych (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050  60.000 z³)
i przeznaczeniu uzyskanych rodków na finansowanie
wydatków bie¿¹cych:
a) dz. 710 rozdz. 71004 §4300 - przygotowanie projektów
decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
37.000 z³
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b) dz. 852 rozdz. 85214 §4330 - op³acenie pobytu mieszkañców Gminy Szamotu³y w Domach Pomocy Spo³ecznej
23.000 z³
oraz zmniejszeniu o kwotê
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kwoty po¿yczki zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
realizacjê zadania pn. Budowa uszczelnienia kwatery gromadzenia odpadów komunalnych na gminnym sk³adowisku
odpadów komunalnych w miejscowoci Szczuczyn - Piotrkówko II etap.

42.000 z³

Wprowadzone zmiany spowodowa³y zmiany wysokoci
wydatków maj¹tkowych w:






















































































































































































































Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki maj¹tkowe zostan¹ sfinansowane w:

Rezerwa celowa w momencie jej utworzenia stanowi³a
0,26% zaplanowanych w uchwale bud¿etowej wydatków
ogó³em. Zosta³a ona rozwi¹zana w ca³oci. Decyzj¹ Rady
Miasta i Gminy Szamotu³y rodki pochodz¹ce z jej rozwi¹zania przeznaczono na:

- 49,14% dochodami w³asnymi,
- 44,21% kredytami d³ugoterminowymi,
- 5,87% po¿yczkami d³ugoterminowymi zaci¹gniêtymi
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

a) udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 32159
w Otorowie ulica Witosa
50.000 z³

- 0,78% rodkami pochodz¹cymi ze róde³ pozabud¿etowych.

b) udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 32147
w Brodziszewie
55.200 z³

W stosunku do za³o¿eñ uchwa³y bud¿etowej zmieni³ siê
planowany udzia³ wydatków maj¹tkowych w wydatkach ogó³em. Uleg³ on zwiêkszeniu o 1,42 punkta, tj. z 18,36% do
19,78%.

c) czêciowe sfinansowanie udzia³u Gminy Szamotu³y
w realizacji zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla terenów
aktywizacji gospodarczej przy drodze Szamotu³y 
Mutowo
10.000 z³

W uchwale bud¿etowej zosta³y zaplanowane rezerwy bud¿etowe:
ogólna w kwocie

55.206 z³

celowa w kwocie

115.200 z³

Rezerwa ogólna stanowi³a 0,12% planowanych wydatków
ogó³em. Na przestrzeni 2005 roku rezerwa ogólna zosta³a
rozwi¹zana w 95,74% tj. w kwocie
52.856 z³
rodki pochodz¹ce z rozwi¹zanej rezerwy pozwoli³y na
zwiêkszenie planowanych wydatków przeznaczonych na:













6

(

2

0

6





















 *









3



8

(

 





=



3($'

)








)





5







2










'

6


6























 

*

1







3




6


8






3

 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 140





























 15171 


6





%




3








3


6

/






0





*


3











6





















































$





.

*



 

 5


Poz. 3442

=







PLANOWANE FINANSOWANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW W ROKU 2005
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3. Przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej.
Rada Miasta i Gminy Szamotu³y wprowadzi³a do przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem niedoboru
zmiany polegaj¹ce na:
- zwiêkszeniu planowanej kwoty kredytu bankowego o
200.000 z³
z przeznaczeniem jej na sfinansowanie zwiêkszenia wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ inwestycyjnych pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami w miejscowoci mi³owo i Budowa ulicy Jab³oniowej
w Szamotu³ach wraz z kanalizacj¹ deszczow¹
- zmniejszeniu rodków przeznaczonych na sp³atê pierwszej
raty kapita³owej kredytu bankowego zaci¹gniêtego w Powszechnej Kasie Oszczêdnoci Bank Polski S.A. Oddzia³
w Nowym Tomylu
1.500 z³

- wprowadzeniu nowego ród³a finansowania wydatków 
przychodów z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
389.303 z³
- zmniejszeniu planowanej kwoty po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu przeznaczonej na dofinansowanie realizacji
zadania pn. Budowa uszczelnienia kwatery gromadzenia
odpadów komunalnych na gminnym sk³adowisku w miejscowociach Szczuczyn  Piotrkówko II etap 42.000 z³
- zmniejszeniu rodków przeznczonych na sp³atê ostatniej
raty kapita³owej po¿yczki Nr 189/P/Po/OW/01 na podstawie
decyzji umorzeniowej Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
390.000 z³
W wyniku wprowadzonych zmian nast¹pi³a korekta planowanej kwoty d³ugu. Planowany na koniec roku bud¿etowego
d³ug Miasta i Gminy Szamotu³y wyniesie 18.281.539 z³
i stanowiæ on bêdzie 39,77% planowanych dochodów bud¿etu
w wielkoci ustalonej na dzieñ 31 grudnia 2005 roku.
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Ustalenie planowanej kwoty d³ugu na dzieñ 31 grudnia 2005 roku
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ufp  ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z pón. zm.)
Na planowan¹ kwotê d³ugu sk³adaæ siê bêd¹ zobowi¹zania
Gminy Szamotu³y wobec:

d) Bank Spó³dzielczy Duszniki

1.125.000 z³

e) GETIN Bank w Katowicach Oddzia³ w Poznaniu
1.140.000 z³
f) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
1.217.000 z³

a) PKO BP S.A. Oddzia³ Centrum w Szamotu³ach
2.040.000 z³

g) PKO BP S.A. Oddzia³ w Nowym Tomylu

b) NORDEA Bank Polska Oddzia³ w Poznaniu

h) Bank Ochrony rodowiska S.A. Oddzia³ w Poznaniu
3.452.800 z³

1.288.889 z³
c) BISE S.A. Warszawa

2.041.350 z³

1.776.500 z³

i) bank wybrany w przetargu nieograniczonym
4.200.000 z³

DOCHODY
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Wydatki bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y w 2005 roku zosta³y wykonane w 97,22%. W stosunku do 2004 roku wzros³y
o 1,26% tj. o kwotê 581.450 z³.
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Wydatki na zadania w³asne zosta³y wykonane w 98,43%.
W stosunku do 2004 roku s¹ one ni¿sze o 1,76% tj. o kwotê
o 752.540 z³. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych
zosta³y wykonane w 87,63%. W stosunku do roku 2004 s¹ one
wy¿sze o 39,39% tj. o kwotê 1.333.990 z³. Gmina na realizacjê

zadañ zleconych otrzyma³a 88,04% planowanych rodków,
z których wykorzysta³a kwotê 4.720.680 z³. Stanowi ona
99,50% kwoty otrzymanej. 0,50% kwoty rodków tj. kwotê
22.184 z³ Gmina Szamotu³y zwróci³a w ustawowym terminie
dysponentom rodków tj. Wojewodzie Wielkopolskiemu
i Krajowemu Biuru Wyborczemu Delegatura w Pile.

rodki na realizacjê zadañ zleconych
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Struktura wydatków wed³ug rodzaju realizowanych zdañ
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Wykonanie wydatków bud¿etu w uk³adzie paragrafów klasyfikacji bud¿etowej
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Z ogólnej kwoty wydatków w 2005 roku przeznaczono na:
a) dotacje na realizacjê zadañ bie¿¹cych
b) pokrycie wydatków osobowych

7,83%

37,04%

wynagrodzenia osobowe pracowników 26,58%

c) sfinansowanie wydatków maj¹tkowych 19,85%





Z bud¿etu gminy przekazano w 2005 roku podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych kwotê 1.008.912
z³ przeznaczon¹ na realizacjê zadañ w³asnych gminy. Kwota
ta stanowi 99,99% wydatków zaplanowanych na ten cel
w uchwale bud¿etowej.
.
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21,21%

e) wiadczenia spo³eczne dla mieszkañców gminy 14,07%

w tym:
-

d) wydatki rzeczowe
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Z bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y przekazano równie¿:

- dotacjê dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach na finansowanie zakupów inwestycyjnych
367.000 z³

- dotacjê przedmiotow¹ dla Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji w kwocie
1.290.080 z³
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

- dotacjê dla Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji na
dofinansowanie realizacji inwestycji
420.460 z³

1.290.670 z³

w tym:

co stanowi 98,12% kwoty planowanej na ten cele.

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotu³y
541.670 z³
- Szamotulski Orodek Kultury

W roku 2005 nie przekazano z bud¿etu w pe³ni tylko dotacji
dla Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji na finansowanie realizacji zadañ inwestycyjnych okrelonych w uchwale
bud¿etowej. rodki na dokoñczenie zadania pn. Modernizacja pawilonu klubowego w kwocie 62.500 z³ zosta³y zaplanowane w bud¿ecie roku 2006.

749.000 z³

Wykonanie planu wydatków w przekroju dzia³alnoci
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W stosunku do 2004 roku zrealizowane wydatki bie¿¹ce s¹
wy¿sze o 8,49% tj. o kwotê 2.930.445 z³. Wydatki na zadania
w³asne finansowane z dochodów w³asnych wzros³y o 8,83%
tj. o kwotê 1.955.074 z³. Natomiast wydatki bie¿¹ce finansowane z czêci owiatowej subwencji ogólnej s¹ ni¿sze o 4,00%
tj. o kwotê 358.619 z³.
W zwi¹zku z przejêciem przez Gminê Szamotu³y od 1 maja
2004 roku nowych zadañ zleconych wydatki zwi¹zane z ich
realizacj¹ wzros³y w 2005 roku a¿ o 39,39% tj. o kwotê
1.333.990 z³.
Wydatki maj¹tkowe w stosunku do 2004 roku s¹ ni¿sze
o 20,22% tj. o kwotê 2.348.995 z³, w tym:
1. wydatki na pomoc finansow¹ udzielon¹ innym jednostkom samorz¹du terytorialnego wzros³y w stosunku do
za³o¿eñ uchwa³y bud¿etowej o kwotê 591.132 z³. Gmina
Szamotu³y w roku 2005 udzieli³a pomocy finansowej:

-

Powiatowi Szamotulskiemu w kwocie 261.132 z³ na
realizacjê zadañ

a) Modernizacja drogi powiatowej nr 32159 w Otorowie
ulica Witosa
50.000 z³
b) Modernizacja drogi powiatowej nr 32147 w Brodziszewie
41.132 z³
c) zakup tomografu komputerowego
-

170.000 z³

Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 500.000 z³
na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 184 Wronki  Ostroróg  Szamotu³y  Przemierowo na odcinku I Szamotu³y 
Pami¹tkowo.

2. Wydatki inwestycyjne finansowane ze rodków w³asnych
s¹ ni¿sze w stosunku do wykonanych w roku 2004
o 26,17% tj. o kwotê 3.015.468 z³.
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Udzia³ wydatków maj¹tkowych w stosunku do za³o¿eñ
uchwa³y bud¿etowej jest wy¿szy o 0,06%. Jednak¿e w stosunku do roku 2004 jest znacznie ni¿szy, bo a¿ o 5,35 punkta
i wynosi 19,84%.

Poz. 3442

- 45.,32% kredytem bankowym,
- 6,24% po¿yczkami zaci¹gniêtymi w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,

Zrealizowane wydatki maj¹tkowe zosta³y sfinansowane w:

- 0,43% rodkami pozabud¿etowymi.

- 48,01% dochodami w³asnymi,

ród³a finansowania wybranych zadañ inwestycyjnych
w roku 2005
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Zrealizowane wydatki inwestycyjne zosta³y sfinansowane w:
-

43,59% dochodami w³asnymi,

-

49,38% kredytem bankowym,

-

6,56% po¿yczkami zaci¹gniêtymi w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,

-

0,47% rodkami pozabud¿etowymi.

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych w uk³adzie klasyfikacji bud¿etowej
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W dniu 30 grudnia 2004 roku Rada Miasta i Gminy
Szamotu³y podjê³a Uchwa³ê Nr XXIX/180/2004 w sprawie
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ustalenia wykazu wydatków bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y, które w roku 2004 nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego
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Do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatki, które nie wygas³y
z koñcem roku 2004 zosta³y:

b) zwrócone na dochody w 0,93% tj. w kwocie - 15.351,04 z³,
c) wykorzystane w 4,85% tj. w kwocie 80.000 z³ w miesi¹cu
styczniu 2006 roku na dokoñczenie rozliczeñ z wykonawc¹
zadania pn. Oczyszczalnia cieków, kanalizacja sanitarna,
przepompownie w Otorowie wraz z przyleg³ymi miejscowociami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice.

a) wykorzystane na realizacjê zadañ okrelonych w uchwale
w 94,22% tj. w kwocie 1.555.648,96 z³,
w tym na:
-

realizacjê zadania pn. Oczyszczalnia cieków, kanalizacja sanitarna, przepompownie w Otorowie wraz
z przyleg³ymi miejscowociami Kamionka, Wincentowo, Krzeszkowice
 1.446.529,82 z³,

-

wydatki zwi¹zane z wykupem gruntów do zasobów
gminnych
 60.685,00 z³,

-

wydatki zwi¹zane z realizacj¹ Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
 48.434,14 z³,
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a) bie¿¹cych o 0,44% tj. o kwotê
b) inwestycyjnych o 16,33% tj. o kwotê
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1.427.118 z³.
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171.999 z³,
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W dniu 29 grudnia 2005 roku Rada Miasta i Gminy
Szamotu³y podjê³a Uchwa³ê Nr XXXVIII/249/2005 w sprawie
ustalenia wykazu wydatków bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y, które w roku 2005 nie wygas³y z up³ywem roku bud¿etowego. Wydatki, te spowodowa³y zwiêkszenie stopnia wykonania wydatków:







2

 





































Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 140

 15197 

Rozliczenie rodków bud¿etowych przeznaczonych na
finansowanie Miejsko  Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Problemów Alkoholowych 99,86% uzyskanych w tym okresie
wp³ywów z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu. Nie
zosta³y natomiast wykorzystane dodatkowe rodki przyznane
na ten cel w kwocie 6.796 z³. W sumie w finansowaniu
wydatków programu nie wykorzystano kwoty 7.267 z³

W roku 2005 wykorzystano na finansowanie zadañ ujêtych
w Miejsko  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywnia
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Wydatki so³ectw realizowane w ramach bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y
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Planowane wydatki so³ectw realizowane w ramach bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y wzros³y w stosunku do za³o¿eñ
uchwa³y bud¿etowej o 43,10%. 66,45% wykonanych wydatków so³ectw stanowi¹ wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
wietlic wiejskich. 29,34% przyznanych rodków so³ectwa
wydatkowa³y na realizacjê zadañ ogólnych i tylko 4,21% na
sfinansowanie wydatków s³u¿¹cych poprawie stanu dróg

wiejskich. W stosunku do roku 2004 wydatki zrealizowane
przez so³ectwa wzros³y o 20,57% tj. o kwotê 42.327 z³, w tym:
- wydatki poniesione na utrzymanie wietlic wiejskich wzros³y o 24,89% tj. o kwotê
32.861 z³,
- wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ ogólnych so³ectw s¹
wy¿sze o 11,47%, tj. o kwotê
7.489 z³,
- wydatki s³u¿¹ce poprawie stanu dróg wiejskich s¹ wy¿sze
o 23,34% tj. o kwotê
1.977 z³.
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Ustalenie zad³u¿enia Miasta i Gminy Szamotu³y na dzieñ 31 grudnia 2005 roku
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ufp  ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z pón. zm.)
Zad³u¿enie Miasta i Gminy Szamotu³y wynika z wymienionych poni¿ej umów:
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Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
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USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2005 ROK
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Rok 2005, w wyniku prawid³owej realizacji dochodów
bud¿etowych oraz zgodnej z za³o¿eniami uchwa³y bud¿etowej

realizacji wydatków, bud¿et Miasta i Gminy Szamotu³y zamkn¹³ siê deficytem w kwocie 1.189.132 z³. Stanowi ona
57,62% planowanej kwoty deficytu.

Finansowanie wydatków i rozchodów w 2005 roku
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Wykonane w 2005 roku wydatki zosta³y sfinansowane
w 88,14% dochodami bud¿etowymi, w 0,84% rodkami przeznaczonymi pierwotnie na sp³atê umorzonej raty kapita³owej
po¿yczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w 0,64%
przychodami z innych rozliczeñ krajowych oraz w 10,38%
kredytami i po¿yczkami d³ugoterminowymi.
Jednoczenie wykonane w roku 2005 dochody pos³u¿y³y
sfinansowaniu wydatków bud¿etowych (90,45% dochodów)
i umo¿liwi³y terminow¹ sp³atê po¿yczek i kredytów (6,78%
dochodów).
Kwota 874.738 z³, stanowi¹ca 2,77% wykonanych dochodów bud¿etowych, nie zosta³a wykorzystana do finansowania
dzia³alnoci gminy w roku 2005.
Zad³u¿enie Gminy Szamotu³y z tytu³u zaci¹gniêtych zobowi¹zañ kredytowych na dzieñ 31 grudnia 2005 roku wynosi:
18.281.539 z³ co stanowi 40,17 % wykonanych w roku 2005
dochodów bud¿etu.

Oprócz tych zobowi¹zañ Gmina posiada jeszcze zobowi¹zania wymagalne w kwocie 154.864 z³
S¹ to zobowi¹zania jednostek organizacyjnych gminy:
a) Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach z tytu³u
dostaw towarów i us³ug w kwocie
2.563 z³
b) Szamotulskiego Orodka Sportu i Rekreacji w kwocie
152.301 z³
w tym:
-

z tytu³u dostaw towarów i us³ug

63.658 z³

-

z tytu³u podatku od nieruchomoci

88.643 z³

Zobowi¹zania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RbZ o stanie zobowi¹zañ wed³ug tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ sporz¹dzonym na dzieñ 31 grudnia 2005 roku
podwy¿szaj¹ zad³u¿enie Gminy Szamotu³y na koniec roku do
kwoty 18.436.403 z³. Zwiêkszeniu ulega tak¿e wskanik zad³u¿enia liczony do wykonanych dochodów bud¿etowych o 0,34
pp tj. do poziomu 40,51%.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szamotu³y
() dr in¿. Jacek Grabowski
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