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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew 

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr, 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2005 r. Nr 180 , poz. 1495, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 
r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Rada Gminy Pęczniew uchwala co następuje: 

§ 1. Dla zapewnienia należytego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew wprowadza się Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/59/2007 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Pęczniewie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pęczniew 

Jerzy Zych
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Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2011

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 31 marca 2011 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PĘCZNIEW 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew, a w szczególności dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających 
w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz 
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach 
odpadów, 

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla 
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o firmie wywozowej – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi lub przedsiębiorcami posiadającymi wydane przez Wójta Gminy Peczniew ważne zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. Regulamin obowiązuje: 

1) właścicieli nieruchomości, 

2) firmy wywozowe. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego 

§ 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek dążyć do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, 
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3) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali oraz budynków 
np. gruzu, itp., 

4) niezwłoczne uprzątanie śniegu, błota, lodu i śliskości z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; śnieg należy odgarnąć w miejsce nie powodujące utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów, 

5) usuwanie z dachów, rynien sopli i nawisów śniegowych niezwłocznie po ich pojawieniu się z tej części nieruchomości, która 
służy do użytku publicznego, 

6) utrzymywanie w odpowiednim stanie placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie systematycznej 
wymiany piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach publicznie dostępnych, nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

2. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

§ 3. 1. Mycie i drobne naprawy pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może być dokonywane 
na terenie nieruchomości, do której posiada się tytuł prawny władania nieruchomością lub za zgodą jej właściciela, pod 
warunkiem, że: 

1) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich 
usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) powstające ścieki w wyniku mycia pojazdów mechanicznych nie mogą być wprowadzane bezpośrednio do zbiorników 
wodnych, ziemi, kanalizacji deszczowej, 

3) naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi, takie jak: np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, 
uzupełnianie płynów, regulacje mogą się odbywać na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko 
wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający 
ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Za prawidłowe gospodarowanie ściekami i odpadami powstającymi w wyniku czynności, o których mowa w ust. 
1 odpowiada właściciel nieruchomości. 

§ 4. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania na powierzchni ziemi, a także w instalacji grzewczych budynków odpadów komunalnych np. gumy, tworzyw 
sztucznych, odzieży itp. 

2) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych a także pompowania ich na pola, łąki itp., 

3) wysypywania odpadów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, 

4) zajmowania pasa drogowego spowodowanego składowaniem odpadów czy materiałów budowlanych bez zgody zarządcy 
drogi, 

5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, 

6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

oraz na drogach publicznych 

§ 1. Brak treści 

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

3) worki, 

4) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy mogą stanowić własność: 

1) firmy wywozowej, 
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2) właściciela nieruchomości. 

3. Firmy wywozowe mają obowiązek umieszczania na pojemnikach czy kontenerach w sposób trwały swoich znaków 
identyfikacyjnych. 

4. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, 
kontenery, worki o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów. 

5. Decyzję o rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych podejmuje 
właściciel nieruchomości w porozumieniu z firmą wywozową. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie 
technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. 

2. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych dla ich 
użytkowników i pracowników firm wywozowych w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców lub osób trzecich. 

3. Na terenie nieruchomości urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione w granicy nieruchomości 
lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego przygotowanym z wyjątkiem chodników lub innych miejsc 
przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do urządzeń do zbierania 
odpadów komunalnych w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania 
na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 

5. Właściciele nieruchomości ponoszą koszty przygotowania i utrzymania miejsc ustawienia urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych. 

6. Miejsca ustawienia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 5 należy przygotować zgodnie 
z przepisami określającymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

7. W urządzeniach na odpady komunalne nie należy gromadzić: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamu, 
substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olei, pozostałości farb, lakierów, 
rozpuszczalników lub innych odpadów niebezpiecznych. 

8. Zabrania się spalania odpadów w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 3. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przewidzianych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości (mierzoną w litrach): 

1) 15 l – dla budynków mieszkalnych jako ilość podstawową na każdego mieszkańca wsi, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 l na każdą nieruchomość, 

2) 3 l – na każdą osobę w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub korzystaniem z przedszkoli lub żłobków, 

3) 20 l – dla lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt, 

4) 10 l – na każdą osobę zatrudnioną w handlu, usługach i zakładach produkcyjnych oraz dla administracji publicznej 
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt, 

5) 20 l – dla domów opieki, szpitali, internatów, gospodarstw agroturystycznych, hoteli i pensjonatów na jedno łóżko. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny. Do selektywnego zbierania 
odpadów ustala się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 60 l koloru: 

1) niebieskiego – z przeznaczeniem na makulaturę, 

2) białego lub czerwonego – z przeznaczeniem na szkło białe, 

3) zielonego – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 

4) czarnego – z przeznaczeniem na metale, 

5) żółtego lub ze stali (siatka) – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

6) brązowego – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub 
w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia 
nieczystości ciekłych zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż jeden 
rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji. 

§ 6. 1. Obowiązek utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi, w tym: 
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1) wyposażenie w kosze uliczne, pojemniki lub kontenery zgodnie z odrębnymi przepisami, zbieranie i pozbywanie się odpadów 
zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych, i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 

2) pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości 
przyległych do drogi publicznej. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych mają służyć kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 litrów. 

§ 7. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 

1) wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia 
odpowiedniej liczby toalet, 

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, nie później niż w ciągu 16 godzin, 

3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli zanieczyszczenie powstało w związku z imprezą. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z firmą wywozową posiadającą zezwolenie na prowadzenie tego 
typu działalności. 

§ 2. 1. Wywóz odpadów komunalnych winien się odbywać z częstotliwością ustaloną z firmą wywozową zapewniającą 
właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż: 

1) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – raz w miesiącu, 

2) z nieruchomości na której prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa branży spożywczej – raz w tygodniu, 

3) z nieruchomości związanej z pozostałą działalnością – raz w miesiącu, 

4) z terenów ulic, placów, przystanków – raz w tygodniu, 

5) z terenów na których organizowane są imprezy masowe oraz z targowisk – niezwłocznie po ich zakończeniu, 

6) z terenów cmentarzy – raz w miesiącu, lub w zależności od potrzeby. 

2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu 
nieczystości ciekłych. 

3. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością 
zapobiegającą jego przepełnieniu oraz wypływowi i przenikaniu zawartości do gruntu i wód podziemnych. Pojemność zbiornika 
powinna wystarczyć na jego opróżnienie nie częściej niż raz na dwa tygodnie. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazywania upoważnionym pracownikom samorządowym dokumentów 
w postaci umowy i dowodu zapłaty lub umowy i potwierdzenia przyjęcia odpadów na składowisko lub nieczystości ciekłych do 
oczyszczalni ścieków. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat. 

6. W przypadku stwierdzenia nie wykonywania obowiązków opisanych w ust. 3 i 4 Burmistrz wydaje z urzędu decyzję, 
w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich 
opróżniania; w takich przypadkach Gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

§ 3. 1. Wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych powinien odbywać się na bieżąco, 
w zależności od potrzeb, na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową. 

2. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i budowlane powinny być zbierane w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości oraz usunięte w terminie przewidzianym w umowie, 
o której mowa w ust.1. 

§ 4. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością 
w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, muszą być umieszczane w oddzielnych pojemnikach, hermetycznie 
zamkniętych oraz oznakowanych w sposób jednoznacznie określający ich zawartość, w miejscach niedostępnych dla osób 
niepowołanych. Odpady te podlegają odbiorowi i unieszkodliwianiu według zasad i wymagań określonych odrębnymi 
przepisami. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przekazywania odpadów roślinnych jednostkom wywozowym na takich 
zasadach jak odpady komunalne. 
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2. Z obowiązku, przekazywania odpadów roślinnych zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy wykorzystują odpady 
roślinne we własnym zakresie tj. kompostują lub w odniesieniu do drewna wykorzystują je w celach energetycznych. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów stanowiących zużyte baterie i zużyte akumulatory 
w sposób selektywny i przekazywania ich odpowiednio: 

1) zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do 
miejsca odbioru, 

2) zużyte baterie samochodowe i akumulatory samochodowe sprzedawcy detalicznemu baterii samochodowych lub 
akumulatorów samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii samochodowych lub 
zużytych akumulatorów samochodowych, zbierającemu zużyte baterie samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe, 
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych lub 
wprowadzającemu baterie samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe, 

3) zużyte baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe sprzedawcy detalicznemu baterii przemysłowych lub 
akumulatorów przemysłowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii przemysłowych lub 
zużytych akumulatorów przemysłowych, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii przemysłowych lub zużytych 
akumulatorów przemysłowych lub wprowadzającemu baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe, 

4) zużyte baterie przemysłowe niklowo-kadmowe i zużyte akumulatory przemysłowe niklowo-kadmowe prowadzącemu zakład 
przetwarzania zużytych baterii przemysłowych niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów przemysłowych niklowo-
kadmowych. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
w sposób selektywny i przekazywania ich do zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w punktach sprzedaży 
detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego 
sprzętu. 

3. Pozostałe odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (np. środki ochrony roślin, 
lakiery, farby, lampy fluorescencyjne itp.) są odbierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w tym zakresie. 

§ 7. Firma wywozowa obowiązana jest do: 

1) zbierania i odbioru wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających 
w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów, 

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach 

odpadów 

§ 1. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 

1) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%, 

2) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% - przyjmując za podstawę obliczenia masę tych odpadów, wytworzoną w roku 
1995. 

2. W stosunku do masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995, maksymalny poziom tych odpadów 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów będzie wynosił: 

- 25 kg/osobę/rok w 2013, 

- 18 kg/osobę/rok w roku 2020. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 
ponosząc też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

§ 2. 1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy: 

1) stały i skuteczny dozór, 

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich 
jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników, 

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci, 
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4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych, itp. utrzymywane w należytej czystości. 

2. W szczególności do obowiązków osób utrzymujących psy należy prowadzenie psa na uwięzi a w przypadku psa rasy 
uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu. 

3. Właściciel nieruchomości może zabronić wprowadzania psów na teren przeznaczony do wspólnego użytkowania, 
odpowiednio go oznaczając. 

4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie 
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej 
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

5. Nieruchomość, na której utrzymywany jest pies należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia 
na zewnątrz. 

6. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek poddawania ich obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. 

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zawiadomić natychmiast służby weterynaryjne o pojawieniu się 
u zwierząt domowych objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną. 

§ 3. 1. Psy zwolnione ze smyczy oraz psy pozostawione w miejscach publicznych bez dozoru mogą być odłapywane 
i przekazywane do schroniska/hotelu dla bezdomnych zwierząt. 

2. W przypadku ustalenia właściciela psa pozostawionego bez dozoru koszty jego odłapania, przekazania i utrzymania 
w schronisku/hotelu ponosi właściciel. 

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 1. 1. Na terenach budownictwa wielorodzinnego a także na terenach, na których usytuowane są budynki użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego obowiązuje całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem 
przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie oraz prowadzący ich hodowlę, są zobowiązani: 

1) gromadzić i usuwać powstające w zawiązku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

2) do nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, takich jak hałas, odory czy podobne, wobec innych osób 
zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, 

3) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne. 

4. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich są zobowiązani do ich przekazywania do punktów usuwania 
i unieszkodliwiania padłych zwierząt. 

5. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie ich otoczenie winny być utrzymane w należytej 
czystości. 

6. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana na terenach do tego przeznaczonych i prowadzona w warunkach 
zapewniających przestrzeganie obowiązujących zasad zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych oraz nie powodujących 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 

7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza 
obręb wybiegu (ogrodzenia). 

8. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę lub chodnik obowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia 
zanieczyszczenia. 

§ 2. 1. Pszczoły powinno trzymać się w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki 
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich. 

§ 3. 1. Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz płyty gnojowe służące do gromadzenia odchodów zwierzęcych muszą 
spełniać wymagania przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki rolnicze i ich 
usytuowanie. 

2. W przypadku gromadzenia odchodów zwierzęcych poza płytami gnojowymi miejsca ich lokalizacji ustala się w odległości 
obowiązujących dla płyt gnojowych określonych przepisami, o których mowa w ust. 1. 
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 1. 1. Właściciele obiektów użyteczności publicznej, zakładów handlowych, usługowych, sklepów i magazynów 
wprowadzających do obrotu środki spożywcze zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku w okresie od 15 
kwietnia a 15 maja lub od 15 października do 15 listopada oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie 
nieruchomości, deratyzacji na terenie nieruchomości polegającej na wyłożeniu właściwej trutki. 

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek umieszczenia na terenie nieruchomości 
w widocznym miejscu informacji o terminie planowanej deratyzacji, a także zapewniają odpowiednie oznakowanie miejsc 
wyłożenia trutek oraz zabezpieczają przed dostępem do nich dzieci, ptactwa i zwierząt. 

3. Deratyzacje zobowiązani są przeprowadzić wszyscy właściciele nieruchomości na polecenie Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 1. 1. Kontrolowanie i egzekwowanie przepisów niniejszego Regulaminu powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych 
w prawie o wykroczeniach. 


