UCHWAŁA NR XV/110/2020
RADY GMINY GIZAŁKI
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r.,
poz. 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, Rada
Gminy Gizałki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/218/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Załącznik
do uchwały nr XV/110/2020
Rady Gminy Gizałki
z dnia 25 maja 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GIZAŁKI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b)

selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, który zapewnia przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych:
wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów
tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
d)

mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości w tym, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników 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 pojemników i worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego 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) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji
odpadów:
a) papier,
b) szkło bezbarwne,
c) szkło kolorowe,
d) tworzywa sztuczne,
e) metale,
f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
g) bioodpady,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i)

odpady niebezpieczne,

j)

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

k) zużyte baterie i akumulatory,
l)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n) zużyte opony,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe,
p) tekstylia i odzież,
2) zbieranie

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych

do

pojemników

o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany
w regulaminie;
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych zgodnie z zapisami rozdziału IV regulaminu;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do

użytku

publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
(przy krawędzi jezdni);
5) naprawy pojazdów samochodowych wynikające z bieżącej eksploatacji, takie jak: wymiana kół,
świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości mogą się odbywać pod warunkiem, że powstające odpady są gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy

o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach i ustawy o odpadach;
6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, dozwolone jest wyłącznie na terenie
nieruchomości niesłużących do użytku publicznego pod warunkiem, że tworzące się ścieki
gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej,
w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub
gruntu;
7)

stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów V i VI
regulaminu;

8)

właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą
prowadzić kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób
niepowodujący negatywnego oddziaływania na środowisko. Właściciele nieruchomości posiadający
przydomowy kompostownik są zwolnieni w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka
na bioodpady.
ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 3. Na terenie gminy stosuje się pojemniki do zbierania odpadów o pojemności: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l,
140 l, 180 l, 240 l, 360 l, 1100 l, kontenery (KP5, KP7, KP10) o pojemności 5-10 m3, worki o pojemności od
80 do 120 l oraz kosze uliczne o pojemności 10-70 l.
§ 4. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady zmieszane, przy częstotliwości
wywozu 1 raz w miesiącu dla nieruchomości:
1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 60 l na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l na jeden lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
6) dla hoteli, pensjonatów, itp. 3 l na jedno łóżko;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych pojemnik 120 l na każdych 10-ciu
zatrudnionych, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 60 l na każdy zakład zatrudniający pracowników;
8) dla lokali gastronomicznych 5 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
9) dla urzędów, instytucji i innych 3 l na każdego pracownika;

10) dla cmentarzy co najmniej 1 m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza.
2. Na każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinien znajdować się pojemnik (pojemniki)
na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności będącej co najmniej iloczynem liczby przebywających
mieszkańców na terenie nieruchomości i normatywnej pojemności 30 l na jednego mieszkańca, jednak nie
mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdej nieruchomości.
3. W przypadku budynków wielorodzinnych należy ustawić kontener na odpady niesegregowane (zmieszane)
o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby mieszkańców i normatywnej pojemności 30 l na jednego
mieszkańca.
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są
zobowiązani dostosować pojemności pojemników do ilości odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości. Minimalne pojemności pojemników wynikające z rodzaju prowadzonej działalności określa
§ 4 ust. 1.
5. Właściciele nieruchomości na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (sklepy, bary, stacje paliw,
punkty usługowe, itp.), w parkach, na drogach publicznych i na przystankach komunikacji publicznej,
zobowiązani są wyposażyć je w kosze uliczne o pojemności 10 - 70 l.
6. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązany jest wyposażyć ją w co najmniej jeden
pojemnik lub worek z przeznaczeniem na każdą frakcję odpadów segregowanych i do zbierania odpadów
niesegregowanych (zmieszanych) o pojemności 120 l.
§ 5. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia, stosuje się
pojemniki lub worki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w regulaminie w następującej
kolorystyce:
1. niebieski – z przeznaczeniem na papier,
2. biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
3. zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
4. żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
i metale,
5. brązowy – z przeznaczeniem na bioodpady.
2. Do zbierania odpadów segregowanych można stosować tylko pojemniki lub worki o kolorystyce określonej
w regulaminie, o pojemności nie mniejszej niż 80 l dla szkła oraz 120 l dla papieru i tworzyw sztucznych.
3. W zabudowie wielorodzinnej do zbierania odpadów segregowanych można stosować pojemniki
o pojemności minimalnej 10 l na mieszkańca.
4. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumiany tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób
zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach odpadów wyłącznie do nich przeznaczonych,

2) mycie i dezynfekcję pojemników co najmniej raz w roku,
3) dokonywanie naprawy pojemników w przypadku ich uszkodzenia.
2.

Miejsca

gromadzenia

odpadów

należy

utrzymywać

w

odpowiednim

stanie

sanitarnym

i porządkowym, w szczególności poprzez:
1)

ustawienie pojemników i worków w sposób uporządkowany, zapewniający łatwy dostęp do nich;

2)

umieszczanie odpadów w pojemnikach lub workach z zachowaniem zasad selektywnego zbierania
odpadów i niedopuszczanie do wysypywania się odpadów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów;

3)

regularne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami lub
workami.

§ 7. Nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków,
powstające na terenie nieruchomości, należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych
odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8.1. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do ich
selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
3. Określa się częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady powinny być odbierane z terenu
nieruchomości z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz w miesiącu z tym, że w okresie od
kwietnia do października:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) odpady zbierane selektywnie takie, jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe i metale, podlegają odbieraniu bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia
z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu lub mogą być dostarczane do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych; metale mogą być również dostarczane do punktów skupu
zorganizowanych przez podmioty gospodarcze;
3)

przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnym pojemniku ustawionym w aptece, który
opróżnia się w miarę zapełnienia, nie rzadziej niż raz na kwartał lub dostarczyć je do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

4)

zużyte baterie i akumulatory z gospodarstw domowych należy:

a) baterie gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie
placówek oświatowych oraz w Urzędzie Gminy, które opróżnia się w miarę zapełnienia, nie
rzadziej niż raz w roku,
b) akumulatory przekazywać do punktów sprzedaży przy zakupie nowych,
c) zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiórki prowadzonych
przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych,
d) dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
powstające w gospodarstwie domowym, zabierane są z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy przez przedsiębiorcę odbierającego odpady co najmniej dwa razy w roku według
harmonogramu, bądź są dostarczane przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych; zużyty sprzęt elektryczny może być również dostarczany do
punktów sprzedaży nowego sprzętu;
6) odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, z tym, że opakowania po środkach ochrony roślin należy przekazywać do
placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do odbioru takich
opakowań lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
7) przeterminowane chemikalia, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki oraz opakowania po nich należy
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
8) bioodpady należy:
a) gromadzić w przydomowych kompostownikach,
b) gromadzić w pojemnikach lub workach, które podlegają odbieraniu bezpośrednio w miejscu
ich wytworzenia,
c) dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
9)

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, należy dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
11) odpady tekstyliów i odzieży należy umieszczać w oznakowanych i zlokalizowanych na terenie gminy
pojemnikach, które w miarę potrzeb będą opróżniane przez podmiot prowadzący zbiórkę odzieży
używanej, a od 1 stycznia 2025 r. można je dostarczać również do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
4. Kosze uliczne będą opróżniane z minimalną częstotliwością raz w miesiącu;
5. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem zasady, że w workach lub
pojemnikach na odpady niesegregowane (zmieszane) nie należy umieszczać odpadów podlegających

selektywnej zbiórce.
6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Gizałkach przy ul. Wrzesińskiej 17
i udostępniony jest dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w pierwszą
sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do12:00.
7. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy umieszczać w
odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia
poszczególnych rodzajów odpadów.
§ 9.1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy
dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz worki
z wysegregowanymi odpadami komunalnymi należy w dniu odbioru ustawić w miejscu dostępnym dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady przed wejściem lub wjazdem na teren nieruchomości do godz.
7:00.
§ 10. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji
urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) nie należy gromadzić odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach ulicznych,
2) do pojemników lub worków na papier należy wrzucać:
a) opakowania z papieru, kartony, tekturę,
b) gazety, czasopisma,
c) zeszyty i książki,
d) papier biurowy, ulotki,
e) torby i worki papierowe,
f) papier pakowy;
3) do pojemników lub worków na papier nie należy wrzucać:
a) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
b) kalki technicznej,
c) zabrudzonego tłustego papieru i papieru woskowego,
d) kartonów po mleku i napojach,
e) tłustych naczyń jednorazowych,
f) pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych,
g) tapet;
4) do pojemników lub worków na opakowania szklane bezbarwne należy wrzucać:
a) opakowania szklane po kosmetykach (o ile nie są trwale połączone z kilku surowców),
b) słoiki, butelki po napojach i żywności;

5) do pojemników lub worków na opakowania szklane bezbarwne nie należy wrzucać:
a) opakowań szklanych kolorowych,
b) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
c) luster,
d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością,
e) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
f) szyb samochodowych,
g) zniczy z zawartością wosku,
h) żarówek, świetlówek;
6) do pojemników lub worków na opakowania szklane kolorowe należy wrzucać:
a) opakowania szklane po kosmetykach (o ile nie są trwale połączone z kilku surowców),
b) butelki po napojach i żywności;
7) do pojemników lub worków na opakowania szklane kolorowe nie należy wrzucać:
a) opakowań szklanych bezbarwnych,
b) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
c) luster,
d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością,
e) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
f) szyb samochodowych,
g) zniczy z zawartością wosku,
h) żarówek, świetlówek;
8) do pojemników lub worków na opakowania z tworzyw sztucznych i metale należy wrzucać:
a) odkręcone i zgniecione butelki typu PET,
b) puszki po napojach i żywności,
c) plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe,
d) nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
e) opakowania wielomateriałowe (m.in. kartoniki po mleku, sokach),
f) opakowania z tworzyw sztucznych np. po chemii gospodarczej;
9) do pojemników lub worków na opakowania z tworzyw sztucznych i metale nie należy
wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego i mokrych folii,
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
c) opakowań po środkach ochrony roślin,
d) zabawek,
e) opakowań i pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
f) styropianu, rur PCV, tworzyw piankowych,
g) butelek i pojemników z zawartością,

h) opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych;
10) do pojemników lub worków na bioodpady należy wrzucać:
a) odpadki warzywne i owocowe,
b) rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
c) skoszoną trawę, liście i kwiaty,
d) trociny i korę drzew;
11) do pojemników lub worków na bioodpady nie należy wrzucać:
a) popiołu, ziemi i kamieni,
b) drewna impregnowanego,
c) kości i odchodów zwierząt,
d) oleju jadalnego,
e) płyt wiórowych i pilśniowych,
f) mięsa,
g) leków,
h) roślin zaatakowanych przez choroby lub pasożyty.
§ 11. Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych:
1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek pozbywania
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do
przepełnienia się urządzeń, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych wynika
z instrukcji ich eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata;
3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające w Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 12. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Gmina
Gizałki podejmie następujące działania:
1) w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości oraz ich negatywnego
oddziaływania na środowisko:
a) podjęcie działań mających na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w regulaminie,
b) ograniczanie ilości odpadów poprzez unikanie stosowania artykułów jednorazowych, redukowanie
objętości odpadów poprzez zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych
przed ich umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady zbierane w sposób selektywny,
b) dążenie do obniżenia poziomu zanieczyszczeń odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
c) intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości

mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promujących odpowiednie sposoby
postępowania z odpadami,
d) eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
2) w zakresie działań wspomagających odpowiednie sposoby postępowania z odpadami:
a) podejmowanie przez gminę kontroli prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
b) promowanie kompostowania odpadów,
c) tworzenie punktów ponownego użycia umożliwiających wymianę rzeczy używanych (m.in. przy PSZOK),
d) organizowanie giełd wymiany różnych rzeczy, w szczególności urządzeń domowych, ubrań, obuwia.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13.1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności niepozostawiania ich bez nadzoru oraz
do utrzymywania zwierząt w sposób uniemożliwiający wydostanie się z nieruchomości.
2.Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzę w miejscu publicznym lub innym miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku, przy czym
zanieczyszczenia należy umieszczać w pojemnikach na odpady niesegregowane (zmieszane).
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 14.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach
administracyjnych gminy Gizałki, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może stwarzać zagrożeń
dla środowiska.
2. Odpady i nieczystości powstające w związku z utrzymywaniem zwierząt należy gromadzić i usuwać
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
3. Obornik należy składować w taki sposób, aby odcieki nie mogły przedostać się na sąsiednią nieruchomość.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 15.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) nieruchomości, na terenie których prowadzone są usługi gastronomiczne, sprzedaż artykułów
żywnościowych oraz zabudowane obiektami wykorzystywanymi do przechowywania produktów
rolno – spożywczych.
2. Deratyzację należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, w miesiącu wrześniu.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/110/2020
Rady Gminy Gizałki
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) Rada Gminy jest
obowiązana dostosować uchwały w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do
przepisów wprowadzonych tą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do
6 września 2020 r.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw m.in. poszerzyła zakres rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych o przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opon, odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki oraz odpady tekstyliów i odzieży (obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży ma
zastosowanie od 1 stycznia 2025 r.).
Dopuszczono również zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów z tym, że w okresie od kwietnia
do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Ponadto, wprowadzono obowiązek zwolnienia przez radę gminy w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, jeżeli kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, proporcjonalnie do
zmniejszania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku
z powyższym, w regulaminie wprowadzono odpowiedni zapis dotyczący możliwości gromadzenia
bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
W regulaminie uwzględniono również zarzuty wniesione przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie
Wielkopolskim w skardze z dnia 22 stycznia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. nr XL/218/2018 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.
Dnia 18.05.2020 roku projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Wójt
Robert Łoza

