
UCHWAŁA NR XLVIII/313/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Czerniejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Tracą moc:

- uchwała nr XIII/80/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo;

- uchwała nr XLII/253/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/313/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo, zwany dalej 
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 
Czerniejewo, a w szczególności zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące 
utrzymania czystości i porządku oraz warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także zagospodarowanie tych odpadów.

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz osoby 
przebywające czasowo na terenie miasta i gminy Czerniejewo.

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do utrzymania czystości
i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy zobowiązani są do:

1) zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,

b) metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali,

c) tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych,

d) szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
zielonych,

g) przeterminowanych leków i chemikaliów,

h) zużytych baterii i akumulatorów,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

k) budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne,

l) zużytych opon,

m) odzież i tekstylia

3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do segregacji odpadów innych niż 
ich rodzaj opisany na pojemniku i workach.

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są 
do indywidualnego zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Zakład 
odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zobowiązany jest do przedkładania 
w tutejszym Urzędzie sprawozdań półrocznych z zakresu odbioru odpadów komunalnych.

5. W przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności gospodarczej w wyniku której powstają 
odpady inne niż odpady komunalne, należy stosować przepisy ustawy o odpadach.
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§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń (np. liści) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.

2. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych 
powinno następować przy użyciu piasku i środków chemicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą 
być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960).

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie w miejscach:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane  bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych,

c) mycie pojazdów należy przeprowadzać w sposób nie uciążliwy dla posesji sąsiednich i środowiska.

2. Naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być prowadzone poza 
warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości na utwardzonym podłożu, za zgodą właściciela 
nieruchomości w przypadku, gdy nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a powstające 
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

§ 5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy, terenach służących komunikacji publicznej, 
drogach publicznych i innych, regulują przepisy art. 5 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§ 6. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się pojemniki, worki, kosze na 
śmieci.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki do 
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o pojemnościach dostosowanych do swych potrzeb, 
uwzględniając normy dotyczące minimalnych pojemności.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych na terenach nieruchomości zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej: 120 l, 240 l;

b) w zabudowie wielorodzinnej: 120 l, 240 l, 1100 l, KP-5, Kp-7.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników, w tym worków służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenach nieruchomości zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej – zastosowanie mają worki o pojemności 120 l, w następujących kolorach:

- niebieski z napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

- zielony z napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła;

- żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

b) w zabudowie wielorodzinnej – worki o pojemności 120 l w odpowiednim kolorze i z właściwym napisem 
lub pojemniki o pojemności 1100 l – 1500 l, w tzw. zestawach składających się z odpowiednio oznaczonych 
pojemników:
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- niebieski z napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

- zielony z napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła;

- żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

c) pojemniki zamykane koloru brązowego z napisem „BIO” o pojemności 120 l - w zabudowie jednorodzinnej, 
1100 l – w zabudowie wielorodzinnej, spełniające obowiązujące normy i przystosowane do mechanicznego 
wyładunku, do których należy odprowadzać odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające 
biodegradacji, w tym odpady zielone.

d) wymóg wskazany w lit. c nie dotyczy nieruchomości, na których  odpady ulegające biodegradacji, 
gromadzone są w kompostowniku.

4. Pojemniki i worki powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać 
wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności, tj. Dz. U. z 2017 poz. 1226).

5. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować 
się w każdym stanowisku śmietnikowym.

6. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników do 
selektywnego zbierania odpadów, dopuszcza się stosowanie worków.

7. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, winny być utrzymane w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymane w czystości oraz dezynfekowane co 
najmniej raz na kwartał.

8. Worki i pojemniki do odpadów zbieranych selektywnie  w tym pojemniki do bioodpadów zapewnia 
gmina, dostarczając na nieruchomość poprzez przedsiębiorstwo świadczące usługi wywozu odpadów na terenie 
miasta i gminy Czerniejewo.

§ 8. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach utwardzonych publicznych służą kosze uliczne.

§ 9. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach o minimalnej pojemności, 
uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 25 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na 
każdą nieruchomość, odpady segregowane gromadzić w workach o pojemności 120 litrów;

2) dla żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu 3 litrów odpowiednio na każde 
dziecko, na ucznia i na pracownika;

3) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 litrów na lokal;

4) dla obiektów użyteczności publicznej 120 litrów, na każdych 10 pracowników;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 litrów na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

8) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

9) dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych 20 litrów na każde łóżko;

10) dla ogrodów działkowych 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego 
roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn 
normatywnej pojemności i liczby działek).

2. W przypadku prowadzenia działalności spożywczej (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczne, 
należy dodatkowo,  ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady na zewnątrz poza lokalem.
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3. Minimalna objętość pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinna odpowiadać iloczynowi 
liczby mieszkańców/osób i średniej ilości odpadów określonej w ust. 1 pkt 1 przy uwzględnieniu częstotliwości 
wywozu.

§ 10. Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości 
z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne, za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu 
z Gminą, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasady określonej w § 
9 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów 

nieruchomości zamieszkałych  oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnieniu się pojemników i worków oraz 
zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego.

1) Odpady komunalne zmieszane:

a) na terenie miasta:

- w zabudowie jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu.

b) na terenach wiejskich co 2 tygodnie bez względu na typ zabudowy.

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

a) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

- w systemie workowym z budynków jednorodzinnych, budynków wielolokalowych – 1 raz 
w miesiącu,

- w systemie pojemnikowym z budynków wielolokalowych – raz na 2 tygodnie,

b) szkło:

- w systemie workowym z budynków jednorodzinnych, budynków wielolokalowych – 1 raz na kwartał 
w następujących miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad,

- w systemie pojemnikowym z budynków wielolokalowych – 1 raz na kwartał w następujących 
miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad,

c) papier:

- w systemie workowym z budynków jednorodzinnych, budynków wielolokalowych – 1 raz na kwartał 
w następujących miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień,

- w systemie pojemnikowym z budynków wielolokalowych – 1 raz na miesiąc,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na miesiąc w następujących miesiącach: styczeń, luty, marzec, 
listopad, grudzień; 1 raz na dwa tygodnie w następujących miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień, wrzesień, październik;

- w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie w następujących miesiącach: styczeń, luty, marzec, 
listopad, grudzień; 1 raz na tydzień w następujących miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik;

2. Chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne można 
bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 
dwa razy do roku, w systemie „u źródła”.

4. Ponadto baterie można dostarczyć do pojemników rozmieszczonych w obiektach użyteczności 
publicznej oraz placówkach oświatowych na terenie gminy.
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5. Przeterminowane leki można dostarczyć do pojemników rozmieszczonych w aptekach znajdujących się 
na terenie miasta i gminy Czerniejewo.

6. Odpady zielone w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, indywidualnie dostarczone 
przez mieszkańca.

7. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 12 ust. 1 określi harmonogram odbioru, który 
zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz dostarczony każdemu 
właścicielowi nieruchomości.

8. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
odbiór odpadów komunalnych następuje według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy 
właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

9. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy o charakterze masowym, wprowadza 
się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

10. Kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać raz w tygodniu,  a w razie  
zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością nie dopuszczającą  do ich przepełnienia. Kosze zlokalizowane  
na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

§ 12. Warunki rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych stałych 
i gromadzenia nieczystości ciekłych:

1. Pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach łatwo 
dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, 
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób 
trzecich, z zachowaniem warunków określonych w § 22 – 25 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 2015 r., poz.1422 ze zm.).

2. Miejsca lokalizacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinny być lokalizowane przy 
uwzględnieniu przepisów § 34-38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015 r., poz.1422 
ze zm.)

3. Zbiorniki na nieczystości ciekłe komunalne i odchody pochodzenia zwierzęcego nie mogą spełniać obu 
tych funkcji jednocześnie.

§ 13. W miejscach publicznych takich jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki 
komunikacji, parki itp. właściciele tych nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji 
publicznej są zobowiązani do wyposażenia tych miejsc w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności 
50 litrów.

§ 14. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do 
urządzeń służących do gromadzenia nieczystości komunalnych ciekłych oraz stałych w czasie ustalonym do ich 
odbioru w sposób umożliwiający opróżnianie zbiorników.

§ 15. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na jej 
terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na ich terenie, podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać 
dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 
w przepisach odrębnych.

§ 16. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą 
zabezpieczenie przed ich przelewaniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód 
podziemnych, na podstawie umowy zawartej z uprawnioną jednostką wywozową.

§ 17. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 
z ich instrukcji eksploatacji.

§ 18. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, odbieranych od 
właścicieli nieruchomości przez uprawnionego przedsiębiorcę jest Oczyszczalnia Ścieków w Czerniejewie, os. 
Działkowe 10 oraz Punkt Zlewny w Żydowie.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi dążą 
do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami:

a) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 
sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony 
środowiska;

b) selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenia składowania 
tych odpadów;

c) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych;

d) wyeliminowaniu praktyki nielegalnego składowania odpadów;

e) zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i racjonalnych metod 
gospodarowania odpadami.

2. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy kierować do instalacji regionalnej 
lub zastępczych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarze Regionu VII.

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

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) dbania o to by zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia;

2) wyprowadzania psa w sposób umożliwiający kontrolę jego zachowania i identyfikację właściciela psa;

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. 
(obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników lub psów – 
opiekunów);

4) zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się w szczególności pozostawiania psa bez dozoru 
jeśli nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych lub należycie ogrodzonych;

3. Przewożenie psów i kotów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na 
smyczy i kagańcu a kot w transporterze.

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

§ 21. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, oznaczonych jako takie tereny zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 22. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe oraz w strefie śródmiejskiej.

§ 23. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem 
spełnienia wymogów i przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – weterynaryjnych, 
epidemiologicznych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska, ochrony zwierząt, określonych 
w odrębnych  przepisach prawa, a w szczególności:

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania zwierząt 
i opieki na zwierzętami, zgodnych z normami i odrębnymi przepisami prawa dla danego gatunku, wieku 
i stanu fizjologicznego zwierzęcia,
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2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia, magazynowania i usuwania odpadów 
stałych i nieczystości ciekłych wytwarzanych podczas prowadzenia hodowli w takim stopniu, by 
nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza,

3) utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia (hałas, odory) oraz 
nie doprowadzający do powstania ognisk gryzoni i owadów.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy przeprowadzania

§ 24. 1. Obszary, na których znajdują się obiekty wykorzystywane odpowiednio do przetwórstwa, 
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, gospodarki odpadami, altany śmietnikowe 
zabudowy wielorodzinnej, budynki w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, podlegają 
obowiązkowej deratyzacji.

2. Deratyzację na terenach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać w terminach od 1 kwietnia do 
31 kwietnia oraz od 1 września do 31 września, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji 
gryzoni.

3. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzać 
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLVIII/313/18

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

W dniu 4 stycznia 2017 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za
spełniony, a także odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród
wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Selektywnie w pojemnikach lub workach zbiera się papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Rozporządzenie określa także kolory pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
oraz sposób ich oznakowania. Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli
na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w miejscu ich wytworzenia i na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie
odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich
przetwarzania. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Zgodnie z §6 ust. 3 powyższego rozporządzenia umowa na odbieranie lub odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na
czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Czerniejewo zachowuje ważność
na czas na jaki została zawarta tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wraz ze zmianą rozporządzenia zachodzi
konieczność przystosowania zbierania wybranych frakcji odpadów na terenie Miasta i Gminy
Czerniejewo, a co za tym idzie dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Czerniejewo w powyższym zakresie.

W oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta i
Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, po zasięgnięciu opinii
państwowego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania i w dniu 27
sierpnia 2018 roku uzyskał pozytywną opinię.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady
Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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