UCHWAŁA NR 138/XV/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Rada Miejska Gminy Ślesin
uchwala, co następuje:
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ślesin dotyczące:
1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych 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, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, bioodpadów, popiołów, żużli i pyłów z
kotłów domowych, odpadów tekstyliów i odzieży, papieru. metali, tworzyw sztucznych,
szkła, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych.
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 (pojemników lub 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 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) 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
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach lub
workach, których pojemność dostosowana jest do rodzaju zabudowy, charakteru nieruchomości
oraz częstotliwości odbioru odpadów.
2. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstających na
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych i do selektywnego zbierania następujących
frakcji odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury;
2) szkła;
3) opakowań wielomateriałowych;
4) tworzyw sztucznych;
5) bioodpadów;
6) metali;
7) popiołu i żużlu z palenisk domowych;
a także wydzielenia następujących frakcji odpadów komunalnych:
8) odpadów niebezpiecznych
9) przeterminowanych leków;
10) chemikaliów;
11) 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
12) zużytych baterii i akumulatorów;
13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
14) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
15) zużytych opon;
16) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
4. Odpady, o których mowa w ust. 3, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić
w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
5. Odpady określone w ust. 3 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną
w rozdziale IV.
§3
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż pasa drogowego, na którym znajduje się chodnik
mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia.
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 gminę.
3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania
jego śliskości.
§4
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitamej lub zbiornika bezodplywowego;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
3) że mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach
do tego przeznaczonych;
2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;
3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymaniaw odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§5
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte
pojemniki spełniające wymagania polskich norm, posiadać atest PZH i przystosowane do urządzeń
załadowczych pojazdów zwanych dalej pojemnikami, przeznaczone do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych lub selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych w postaci
popiołu i żużlu z palenisk domowych oraz pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych
oraz odpadów zmieszanych.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110-120 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
4) pojemniki (KP 4, KP 7 i KP 10) o pojemności od 4 do 10 m3;
5) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w
stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60, 120 i
1500 l;
6) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l.
§6
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka do zbierania na terenie nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych lub właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli z takiego pojemnika lub worka
korzysta:
1) od 1 do 4 osób - w rozmiarze 120 l;
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 l;
3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 L i 120 l;
4) nie mniej niż 13 osób - w rozmiarze 2 urządzenia po 240 l.
2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych innej
konfiguracji pojemników lub worków, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu pojemności
określonej w ust. l.
3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika lub worka do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych, na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć
pojemność pojemnika lub worka w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów, przy założeniu minimum
pojemnik lub worek 110-120 litrów na gospodarstwo domowe.
§7
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych lub właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, iż minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki

odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich
wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w §2 ust. 3 pkt l-7.
2. Odpady o których mowa w §2 ust. 3 pkt 1-7 należy gromadzić w pojemnikach lub workach w
następujący sposób:
1) papier i tektura w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem
“Papier”;
2) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe w
pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem “Metale i tworzywa
sztuczne”;
3) szkło bezbarwne i kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych
napisem “Szkło”;
4) odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe w pojemnikach lub workach
koloru brązowego oznaczonych napisem “Bio”;
5) popiół i żużel z palenisk domowych w pojemnikach;
6) zmieszane odpady komunalne w pojemnikach lub workach koloru czerwonego.
3. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie
nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych
harmonogramem odbioru ww. odpadów. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób
określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Dopuszcza się, aby bioodapady, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 5, zbierać i gromadzić na
przydomowych kompostownikach.
§8
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
lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 16 osób — w rozmiarze 2 x 240 l;
2) nie mniej niż 17 osób i nie więcej niż 24 osób — w rozmiarze 3 x 240 l;
3) nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób — w rozmiarze 1100 l;
4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób — w rozmiarze 1100 l i 1 x 120 l;
5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób — w rozmiarze 1100 l i 1 x 240 l;
6) nie mniej niż 41 osób — w rozmiarze 1100 l i 2 x 240 l.
2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych innej
konfiguracji pojemników lub worków, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu pojemności
określonej w ust. 1.
3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika lub worka do gromadzenia
odpadów na zasadach określonych w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników lub
worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych 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 prowadzone są gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na
każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika lub worka w
wielkości nie mniejszej niż 30 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych
właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru
urządzeń do gromadzenia odpadów.
§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, iż minimalna pojemność

pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych na terenie
nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie
nieruchomości odpadów, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 1-7. Odpady o których mowa w §2 ust. 3
pkt l -7 należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący sposób:
1) papier i tektura w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem
“Papier”, nie mniejszych niż 240 l;
2) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe w
pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem “Metale i tworzywa
sztuczne” , nie mniejszych niż 240 l;
3) szkło bezbarwne i kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych
napisem “Szkło” , nie mniejszych niż 240 l;
4) odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe w pojemnikach lub workach
koloru brązowego oznaczonych napisem “Bio” , nie mniejszych niż 240 l;
5) popiół i żużel z palenisk domowych w pojemnikach;
6) zmieszane odpady komunalne w pojemnikach lub workach koloru czerwonego.
2. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie
nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim
sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych
harmonogramem odbioru ww. odpadów. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób
określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.
3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§ 10
1. Odpady, które wymieniono w §2 ust. 3 pkt 8 - 16 należy wydzielić ze strumienia odpadów i
pozbyć się poprzez dostarczenie ich w godzinach otwarcia do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Ślesin lub innych, których adresy są zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.
2. Poza możliwością pozbywania się odpadów wymienioną w pkt. 1 odpady wymienione w §2
ust. 3 pkt 8 - 15 można oddać bezpłatnie w następujący sposób:
1) przeterminowane leki w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie;
2) zużyte baterie i akumulatory w wybranych punktach, których adresy są dostępne na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie lub przekazywania ich do punktów,
w których prowadzona jest sprzedaż baterii i akumulatorów.
§ 11
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach użytkowanych
publicznie (na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach itp) -kosze uliczne o
pojemności od 35 do 75 litrów.
Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na chodnikach przy drogach publicznych i w parkach
nie może przekraczać 200 m.
§ 12
1. Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie pojemników we właściwym stanie
technicznym i sanitarnym poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.
2. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania oraz gromadzenia
odpadów przed ich odebraniem przez podmiot uprawniony dotyczące stanu sanitarnego,
porządkowego i technicznego:
a) pojemniki na odpady muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami oraz być
szczelne, trwałe, zamykane, wyposażone w kółka i przystosowane do mechanicznego załadunku i
wyładunku;
b) worki na odpady powinny być wykonane z materiału o wytrzymałości odpowiedniej do ich
pojemności z ilustrowanym lub słownym oznaczeniem właściwych odpadów do nich trafiających;
c) pojemniki powinny być utrzymywane w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie

z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w
szczególności utrzymywane w czystości oraz w miarę potrzeby okresowo dezynfekowane;
d) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.
3. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów i
gromadzenia nieczystości płynnych:
a) pojemniki do zbierania odpadów oraz worki z wyselekcjowanymi odpadami powinny być
zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości;
b) gdy nie ma warunków jak pkt a) pojemnik należy wystawiać w określone dni odbioru, na
pobocze chodnika, drogi lub przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego;
c) w przypadku nieruchomości oddalonych od drogi gminnej, odpady będą odbierane z pobocza
drogi publicznej;
d) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych musi być zlokalizowany zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku zobowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w cyklu co najmniej 1 raz na tydzień.
3. Właściciele nieruchomości o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz właściciełe nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych
zobowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w
cyklu co najmniej 1 raz na tydzień.
4. Właściciele nieruchomości wymienionych w pkt. 2 i 3, zobowiązani są do pozbywania się z
terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 1 - 7
z częstotliowością co najmniej 1 raz w miesiącu. Z wyłączeniem odpadów o których mowa w §2
ust. 3 pkt 5 tj. bioodpadów stanowiących odpady komunalne, która w okresie od listopada do marca
winna być co najmniej 2 razy w miesiącu i w okresie od kwietnia do października winna być nie
rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z
zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku.
5. Dla terenów przeznaczonych dla użytku publicznego – wg. potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w miesiącu.
6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych w sposób następujący:
a) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3,4 i 6 mogą być zbierane łącznie;
b) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 mogą być zbierane łącznie;
c) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 5 można zagospodarowywać we własnym
zakresie, w kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości;
d) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
zlokalizowanych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Ślesin.
e) opakowania po chemikaliach należy przekazywać w oryginalnych opakowaniach do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

f) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w
specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych, Urzędzie Gminy oraz punktach
handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy
wystawić przed teren nieruchomości, z której pochodzą (przy drodze publicznej) w sposób
nieutrudniający ruchu pieszego i samochodowego. Ich odbiór będzie się odbywał 2 razy do roku w
terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lub przekazać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz do punktów handlowych
prowadzących sprzedaż detaliczną sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku zakupu
nowego sprzętu;
h) odzież i tekstylia można wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników przeznaczonych na
tego typu odpady lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
j) zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do
punktów wymiany opon.
§ 14
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie
zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą, za wyjątkiem wskazanym w art.
6a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
3. Częstotliwość opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wynika z ich
ograniczonej pojemności i powinno następować – nie rzadziej, niż dwa razy w roku.
4. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
§ 15
1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (nieobjęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi) są zobowiązani do
pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbieranie
odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem
nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
2. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
publicznego.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16
1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów
komunalnych dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów
określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, czyli przygotowanie do
ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i innych odpadów z gospodarstw domowych m in.
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
2. Na terenie Gminy Ślesin prowadzi się akcje informacyjne i edukacyjne nt. minimalizacji
ilości oraz selektywnej zbiórki odpadów, a także promuje się działania ukierunkowane na

odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców.
§ 17
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 VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18
1. Osoby posiadające w granicach administracyjnych miasta psy, koty i inne zwierzęta domowe są
zobowiązane do zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe lub zwierzęta utrzymane w
charakterze zwierząt domowych należy:
1) w odniesieniu do wszystkich zwierząt:
a) zapewnienie pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierząt,
b) zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których
przebywają zwierzęta w sposób uniemożliwiających niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na
zewnątrz,
c)utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia
bezpieczeństwa, powodowania szkód, uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczenia miejsc
wspólnego użytku,
d)niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych,
w szczególności takich jak: drogi, chodniki, podwórka, parki, tereny zielone i rekreacyjne poprzez
wrzucenie zanieczyszczeń do koszy na odchody zwierzęce lub koszy ulicznych na odpady
komunalne: obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów
przewodników, osób niepełnosprawnych posiadających psy asystujące,
e) utrzymujący gady i owady w lokalch mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
2) w odniesieniu do psów:
a) wyprowadzanie psa na smyczy
b) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i
tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem
zwierzęcia.
3. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części.
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
§ 19
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
3) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i wód
podziemnych;
4) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej
nieruchomości.
2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w pierwszym tygodniu pierwszego
miesiąca wiosny i jesieni każdego roku.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 22
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 18/II/18 z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin.
§ 23
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin i w poszczególnych sołectwach Miasta i
Gminy Ślesin.
§ 23
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2020 roku.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 138/XV/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin
stanowi akt prawa miejscowego. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, koniecznym stało się podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ślesin i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów.

