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Uchwała Nr VIII/52/2015 

Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                            

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.                 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim uchwala się, 

co następuje: 

Rozdział 1. 

 Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sieroszewice. 

 

Rozdział 2.  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstających                        

na nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

selektywnego gromadzenia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1)   papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,  

2)   metali oraz opakowań z metali,  

3)   tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, 

4)   szkła oraz opakowań ze szkła, 

5)   opakowań wielomateriałowych, 

6)   odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

7)   odpadów zielonych,  

8)   przeterminowanych leków i chemikaliów, 

9)   zużytych baterii i akumulatorów, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

12) zużytych opon, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

2. Odpady niesegregowane (zmieszane), odbierane są w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów gromadzonych w sposób selektywny.  
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§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia 

błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego.  

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich                   

w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie 

przez zarząd dróg. 

 

§ 4. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzana powstających ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości oraz bez użycia detergentów, 

szamponów i innych środków chemicznych; 

3) że przedmiotem mycia jest tylko nadwozie samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach 

do tego przeznaczonych; 

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli 

sąsiednich nieruchomości. 

 

§ 5. 

Na terenie nieruchomości zabrania się:  

1. Wrzucania do pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: śniegu, lodu, gorących popiołów, żużli oraz substancji toksycznych, żrących, 

wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych i gruzu;  

2. Zbierania odpadów poza urządzeniami do nich przeznaczonymi.  

 

Rozdział 3. 

 Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

 

§ 6. 

1) Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, mają obowiązek 

wyposażyć nieruchomość w zamykane pojemniki, metalowe lub plastikowe spełniające 
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wymagania polskich norm i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, 

zwanych dalej pojemnikami,  przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych. Pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych zapewnia podmiot 

prowadzący odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Sieroszewice.  

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady  o pojemności 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l;  

2) pojemniki o pojemności od 7 do 10 m
3
 (KP7, 10M) 

3) pojemniki lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do rodzaju 

odpadów gromadzonych w sposób selektywny o rozmiarach 120 l, 240 l i 1100 l; 

4) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l ; 

5) inne pojemniki i kontenery. 

 

§ 7. 

 1. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zachowując wymagania 

określone w § 6, ust. 1, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 30 litrów 

na jednego mieszkańca przy częstotliwości wywozu jeden raz w miesiącu.  

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na 

których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) od 1 do 4 osób  – w rozmiarze 120 l; 

2) od 5 do 8 osób – w rozmiarze 240 l; 

3) od 9 do 12 osób – w rozmiarze 240 l i 120 l; 

4) od 13 osób – dwa urządzenia po 240 l; 

2) Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych innej konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust. 2 przy 

zachowaniu pojemności określonej w ust. 2. 

 

§ 8. 

1. Z terenu nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy odpady 

selektywne, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1-5, zbierane są  w pojemnikach, workach lub 

kontenerach o minimalnej pojemności 120 litrów  w następujący sposób:  

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania   z 

tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe 

zbierane są razem w pojemnikach, workach lub kontenerach koloru żółtego,  

2) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach, workach, kontenerach 

koloru zielonego. 

2. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji o których mowa w § 2 ust.1, pkt 6, 

były zbierane i gromadzone na przydomowych kompostownikach lub dostarczane bezpłatnie 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
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3. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, 

budowlano-rozbiórkowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 

nieruchomości, a w terminach  odbioru ww. odpadów wyznaczonych harmonogramem na 

chodnikach lub innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie 

nieruchomości, z terenu której pochodzi dany odpad. 

 

§  9. 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości , o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy                              

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz właścicieli nieruchomości w innego 

rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, 

minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli  z tego pojemnika korzysta: 

1) od 13 do 16 osób – w rozmiarze 2 szt. po 240 l; 

2) od 17 do 24 osób – w rozmiarze 3 szt. po 240 l; 

3) od 25 do 30 osób – w rozmiarze 1 szt. 1100 l; 

4) od 31 do 35 osób –w rozmiarze 1szt.  1100 l i 1 szt.120 l; 

5) od 36 do 40 osób – w rozmiarze 1szt. 1100 l i 1 szt. 240 l; 

6) od 41 osób – w rozmiarze 1szt.  1100 l i 2 szt. po 240 l; 

2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych innej konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu 

pojemności określonej w ust 1. 

3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika przeznaczonego do 

gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przyjmuje się 

minimalną pojemność pojemników w ten sposób, iż na każdą osobę korzystająca z urządzenia 

należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości niż mniejszej niż 30 litrów.  

 

 

§ 10. 

 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości , o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy                            

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz właścicieli nieruchomości w innego 

rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy,                       

iż minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów selektywnych 

na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych                    

na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5. Odpady te należy 

gromadzić w pojemnikach  w następujący sposób: 

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania                       

z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe 

zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego  o minimalnej pojemności 0,7 m
3
                   

na nieruchomość.  

2) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w pojemnikach koloru zielonego,                           

o minimalnej pojemności  0,7 m
3
  na nieruchomość. 
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2. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, 

budowlano-rozbiórkowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 

nieruchomości, a w terminach  odbioru ww. odpadów wyznaczonych harmonogramem                    

na chodnikach lub innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie 

nieruchomości, z terenu której pochodzi dany odpad. 

 

§ 11. 

Na drogach i w miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych                                  

o następującej minimalnej pojemności: 

1) w terenie niezabudowanym – 20 l 

2) w terenie zabudowanym – od 20 l  do 70 l. 

 

§ 12. 

1. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego, 

a ich rozmieszczenie  

i opróżnianie zapewniają:  

1) Gmina Sieroszewice – w odniesieniu do gminnych dróg, placów, parków i przystanków 

komunikacji publicznej;  

2) podmioty sprawujące zarząd nieruchomości – w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych 

oraz obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności; 

3) osoby prowadzące działalność gospodarczą w ruchomych i tymczasowych obiektach, 

stosownie do ich powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności.  

2. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.  

 

§ 13. 

1. Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymywanie pojemników                               

we właściwym stanie technicznym   i sanitarnym poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję                  

co najmniej dwa razy w roku. 

2. Dezynfekcję i dezynsekcję właściciele nieruchomości  mogą wykonywać samodzielnie na 

terenie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem: 

1)   niezanieczyszczania środowiska i odprowadzana powstających ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości oraz bez użycia detergentów,                     

i innych środków chemicznych; 

3. Właściciele nieruchomości mogą zlecić wykonywanie usług dezynfekcji i dezynsekcji 

odpowiednim podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie. 
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4. Nieruchomości wielolokalowe wyposażane są w pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunalnych przez podmiot prowadzący odbiór odpadów na terenie gminy, który 

odpowiedzialny jest za utrzymywanie pojemników we właściwym stanie technicznym i 

sanitarnym.  Dezynfekcję i dezynsekcję podmiot odbierający odpady przeprowadza na 

zasadach określonych w ust. 1-3 . 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odbierającemu 

odpady komunalne swobodnego dostępu do pojemników i worków,  a w przypadku gdy 

zapewnienie takiego dostępu nie jest możliwe, do wystawienia pojemników i worków przed 

wejście na teren nieruchomości w dniu odbioru odpadów. 

6. W zabudowie wielolokalowej dopuszcza się wyznaczenie wspólnego miejsca, w którym 

zlokalizowane będą pojemniki, o których mowa w § 9 i § 10 dla kilku nieruchomości, pod 

warunkiem, że pojemność pojemników umożliwi zgromadzenie wszystkich odpadów 

wytwarzanych na terenie wszystkich nieruchomości korzystających ze wspólnego miejsca do 

gromadzenia odpadów. 

 

Rozdział 4.  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 14. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani się do pozbywania się odpadów komunalnych                        

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, zapewniający zachowanie czystości                           

i porządku na nieruchomości. 

 

§ 15. 

1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się                                   

z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarny i porządkowy z nieruchomości  

zamieszkałych tj. :  

1)  jeden raz w miesiącu z terenu zabudowy jednorodzinnej, 

2)  dwa razy w miesiącu z terenu zabudowy wielolokalowej. 

2. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje:  

1) z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne nie 

rzadziej niż raz na miesiąc ;  

2) z terenów cmentarzy na zgłoszenie zarządzającego lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące.  

3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5 , odbywa się                                                      

z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarny i porządkowy nieruchomości tj. : 

1)  jeden raz w miesiącu z terenu zabudowy jednorodzinnej, 

2)  dwa razy w miesiącu z terenu zabudowy wielolokalowej. 
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§ 16. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się następujących selektywnie 

zebranych frakcji odpadów: 

1) przeterminowanych leków poprzez dostarczanie ich do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub do aptek których adresy są zamieszczone na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sieroszewicach,  

2) chemikaliów poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych, 

3) zużytych baterii i akumulatorów poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych,  przekazywanie do wybranych placówek 

oświatowych i instytucji publicznych których adresy są zamieszczone na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sieroszewicach, lub 

przekazywanie do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż baterii                               

i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego poprzez jego dostarczenie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiotów zbierających zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych lub przekazywanie 

do punktów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w przypadku zakupu nowego sprzętu, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,    poprzez ich dostarczenie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub  wystawienie podczas zbiórki 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot  odbierający odpady; 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, poprzez ich dostarczenie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawienie podczas zbiórki 

zgodnie  z harmonogramem ustalonym przez podmiot odbierający odpady;  

Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych                             

od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 300 kg na właściciela 

nieruchomości na rok. Na ilość powyżej 300kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest zawrzeć odrębną umowę                     

z podmiotem uprawnionym do wykonywania usług odbioru odpadów. 

7) zużytych opon, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub wystawienie podczas zbiórki zgodnie z harmonogramem ustalonym   

przez podmiot odbierający odpady;  

8)  odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, poprzez ich dostarczenie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zagospodarowanie we własnym 

zakresie w kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości. 

3. 2. Zbiórka obwoźna odpadów komunalnych wielkogabarytowych  odbywać się będzie 

jeden raz w roku, wg harmonogramu ustalonego z podmiotem odbierającym odpady 

komunalne. O ustalonym terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy 

zostaną powiadomieni poprzez informację na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Sieroszewicach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Podczas 

obwoźnej zbiórki odbierane są następujące frakcje:   

1) odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy  stolarki, okna, 

dywany, wykładziny), 
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2) odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady innych materiałów ceramicznych                                            

i elementów wyposażenia np. wanny, zlewy, płytki ceramiczne, drewno np. belki, 

konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, drzwi, szkło np. szyby, tworzywa 

sztuczne np. rynny  z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, ramy okienne z PCV, 

materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i substancji niebezpiecznych, 

3) metale (złom), 

4) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), 

5) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze), 

6) urządzenia zawierające freony (lodówki), 

7) zużyte opony (do rozmiaru 1250x400), 

8) baterie i akumulatory,   

9) odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane). 

4. Informacje dotyczące punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym 

adresów i godzin ich otwarcia podane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Sieroszewicach. 

 

§ 17. 

 Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, dopuszczalny 

jest codziennie w godzinach od 6:00 do 20:00 oprócz niedziel i świąt.  

 

§ 18. 

1. Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych 

lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, zobowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych i osadów z nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając 

do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, zapewniając zachowanie 

czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości nieposiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków a 

posiadający zbiorniki bezodpływowe bez możliwości połączenia do sieci kanalizacji, 

zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej 

raz na trzy miesiące. 

 

Rozdział 5.  

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 19. 

1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą                    

do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami.  
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2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być                                                          

w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie                        

np. poprzez kompostowanie  w przydomowych kompostownikach w zabudowie 

jednorodzinnej na terenach wiejskich. 

 

§ 20. 

Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne ,odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy 

kierować do regionalnej instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 

lub przypadku braku takich instalacji, do instalacji zastępczych właściwych dla Regionu IX 

określonego w Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 

2017.  

 

§ 21. 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane 

są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów 

komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających                     

te odpady w sposób selektywny. 

 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

§ 22. 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości                    

dla ludzi. 

2. Nieruchomości powinny być oznakowane tabliczką ostrzegawczą na bramie lub furtce 

wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe lub opiekunów zwierząt należy           

w szczególności:  

1) sprawowanie nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie postawiana ich bez 

dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie 

ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;  

 2) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub 

mieszańca tej rasy na smyczy i w kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych 

dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony 

kaganiec a właściciel lub opiekun sprawuje kontrole na jego zachowaniem;  
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3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach 

publicznych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; powyższy 

obowiązek  nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników                    

i psów asystujących osobom niepełnosprawnym;  

 

 

Rozdział 7.  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych     

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach. 

 

§ 23. 

 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.  

2. Prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:  

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt   

spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r . – Prawo budowlane ( Dz. U.                    

z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);  

2) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych. 

 

Rozdział 8. 

 Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia 

 

§ 24. 

1. Na terenie Gminy Sieroszewice prowadzi się deratyzację na następujących obszarach 

zabudowanych: 

1) budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi, 

2) wolnostojącymi komórkami i pomieszczeniami gospodarczymi przynależnymi do 

zabudowy wielolokalowej, 

3) lokalami gastronomicznymi, oraz obiektami, w których prowadzone jest zbiorowe 

żywienie, 

4) obiektami handlowymi branży spożywczej, 

5) magazynami żywności i płodów rolnych, 

6) gospodarstwami rolnymi i hodowlanymi, 

7) zakładami przetwórstwa żywności, 

8) obiektami, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania                                 

lub przetwarzania odpadów. 

1. Właściciele obszarów zabudowanych wymienionych w ust. 1 zobowiązani są 

przeprowadzać okresową deratyzację miejsc i pomieszczeń, a w szczególności takich jak:  
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1) węzły cieplne i przyłącza,  

2) korytarze piwniczne,  

3) osłony śmietnikowe  

 

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach:  

1) od 1 do 31 marca,  

2) od 1 do 30 listopada. 

 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 25. 

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy 

Sieroszewice można zgłaszać do Urzędu Gminy Sieroszewice tel. 62 – 7396076 oraz na adres 

poczty elektronicznej: sieroszewice@sieroszewice.pl . Urząd Gminy Sieroszewice będzie 

inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu 

poprawę czystości oraz należytego stanu sanitarnego, higienicznego i estetycznego gminy. 

 

§ 26. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.  

 

§ 27. 

 Traci moc uchwała Rady Gminy Sieroszewice Nr XXV/183/2013 z dnia 27 marca 2013 r.           

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice.  

 

§ 29. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem § 15, ust. 3 i § 16 ust.1 i 2, który wchodzi                      

w życie  z dniem 1 lipca 2015 r. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/52/2015   

Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice 

 

 Celem zapewnienia należytego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sieroszewice, konieczne stało się usprawnienie funkcjonowania zasad zbierania, odbierania     

i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie gminy                                    

od 1 lipca 2015 r. 

 Konieczność wprowadzenie zmian jest spowodowana nowelizacją ustawy z dnia 28 

listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015,  poz. 87 ) oraz założeniami określonymi                               

w dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy 

Sieroszewice. 

Projekt regulaminu w dniu 20.04.2015 r. przedłożono do zaopiniowania Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wielkopolskim. (zgodnie z art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach). 

Pismem z dnia 05.06.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie 

Wielkopolskim zaopiniował pozytywnie propozycje regulaminu. 

Z przyczyn opisanych powyżej uchwała Rady Gminy Sieroszewice Nr XXV/183/2013 

z dnia 27 marca 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 3148 ) w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Sieroszewice, podlega 

uchyleniu. 

Na podstawie powyższego uznano, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


