UCHWAŁA NR XXXI/202/12
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zaciągnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach Rada Gminy Duszniki uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki, które zawarte
są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LXII/455/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie:
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/202/12
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki, zwany dalej „regulaminem”,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki, a w szczególności
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.);
2) wojewódzkim planie gospodarki odpadami- należy przez to rozumieć Wojewódzki Plan Gospodarowania
Odpadami wprowadzony uchwałą nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie
uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017” i następujące
w nim zmiany;
3) nieczystościach ciekłychbezodpływowych;
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4) punktach selektywnego zbierania odpadów- należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone miejsca na
terenie gminy, w których są odbierane odpady według poszczególnych frakcji;
5) odpadach komunalnych- rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
6) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, w wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych;
7) odpadach ulegających biodegradacji- rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
8) podmiotach uprawnionych- należy przez to rozumieć przedsiębiorców posiadających:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
b) ważne zezwolenie, wydane przez Wójta Gminy Duszniki, na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
9) właścicielach nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty
władające nieruchomością;
10) harmonogramie- należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
Duszniki, uwzględniający zapisy niniejszego Regulaminu;
11) zbiornikach bezodpływowych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
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12) zwierzętach domowych- rozumie się przez to zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
13) zwierzętach gospodarskich- rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.
903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy, przepisami odrębnymi i wymaganiami określonymi w rozdziale IV
regulaminu;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z płaskich powierzchni dachowych oraz chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych;
5) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z płaskich powierzchni dachowych i chodników w miejsce nie
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań zmierzających do ograniczenia
śliskości chodnika; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny
jego zastosowania; zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z płaskich
powierzchni dachowych i chodników na drogę;
6) usuwanie z terenu nieruchomości odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali oraz
budynków (materiału rozbiórkowego, pozostałości materiałów budowlanych, itp.). Dopuszcza się utwardzenie
własnej drogi dojazdowej na terenie nieruchomości gruzem ceglanym, betonowym itp.;
7) utrzymanie na terenie nieruchomości, w tym również nieruchomości niezabudowanych, porządku, czystości
i należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
a) sprzątanie na bieżąco nieczystości, wykonywanie zabiegów agrotechnicznych i porządkowych na terenie
zieleni (koszenie, odchwaszczanie, likwidacja dzikich zakrzaczeń, opryski itd.),
b) utrzymywania w estetycznym wyglądzie budynków i ich otoczenia oraz dbanie o estetyczny wygląd
ogrodzenia posesji,
c) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym własnych dróg,
d) usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń oraz innych obiektów na terenie nieruchomości ogłoszeń, plakatów,
napisów i rysunków umieszczonych bez zachowania właściwego trybu przewidzianego przepisami prawa
miejscowego;
8) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne
i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót
budowlanych.
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych , z zastrzeżeniem pkt 2-13;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
6) zużytych opon;
7) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych;
8) papieru i tektury;
9) opakowań ze szkła;
10) opakowań z tworzyw sztucznych;
11) opakowań wielomateriałowych;
12) opakowań z metalu.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić w terminie
niezwłocznym od chwili ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów zbieranych selektywnie.
§ 5. 1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do
obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych zgodnie
z wymaganiami określonymi w rozdziale III i IV regulaminu oraz utrzymywanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że prace związane z myciem pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami ustawy; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji
deszczowej, cieków i zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a powstające odpady
będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.
§ 7. 1. § 7 . 1. Mieszkańcy Gminy Duszniki oraz osoby przebywające na jej terenie w miejscach publicznych,
zobowiązani są wrzucać odpadki podręczne do koszy ulicznych lub do zabierania odpadków ze sobą w przypadku
braku koszy.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego
mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia odpadów i systematycznego
ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
2. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość toalet i pojemników na odpady stałe;
2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
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3. Właściciele nieruchomości na których znajdują się place zabaw przeznaczone do wspólnego użytku mają
obowiązek utrzymywać te place w należytym stanie czystości i porządku, dokonywać corocznej wymiany piasku
w piaskownicach dla dzieci oraz zabezpieczać piaskownice przed dostępem zwierząt i ptaków (ogrodzić,
przykryć).
§ 9. 1. W zbiornikach bezodpływowych oddzielnie należy gromadzić ścieki bytowe i gnojowicę. Składowanie
i stosowanie obornika oraz ciekłych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstw rolnych określa ustawa z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147 z 2007 r. poz. 1033 z późn. zm.).
2. Zbiorniki na gnojowicę i miejsca składowania obornika należy usytuować w sposób nie powodujący
uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07 października 1997r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997r., Nr 132, poz. 877 z późn. zm.).
§ 10. Wyeksploatowane pojazdy mechaniczne kompletne (z płynami i olejami) należy przekazywać do
punktów ich zbiórki lub stacji demontażu.
§ 11. Podmiot gospodarczy ma obowiązek segregacji zbieranych odpadów innych niż komunalne,
powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i postępowanie z nimi
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz.
1243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.).
§ 12. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
2) odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji deszczowej, cieków i zbiorników wodnych, otwartych
rowów oraz pompowania ich na pola, łąki (np. z gnojówką lub gnojowicą), itp.;
3) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych;
4) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez właścicieli
nieruchomości;
5) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
6) wykorzystywania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych
spływających z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych;
7) wrzucania do pojemników i kontenerów innych odpadów komunalnych niezgodnych z przeznaczeniem
pojemnika lub kontenera; w szczególności wrzucania powstających w gospodarstwach domowych lub
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
odpadów z remontu, gruzu, gorącego żużla lub popiołu oraz śniegu i lodu do pojemników i kontenerów na ten
cel nie przeznaczonych;
8) wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych odpadów, które nie są zgodne
z przeznaczeniem worka i nie są zbierane w sposób selektywny;
9) wrzucania do koszy znajdujących się na terenach lub w obiektach użyteczności publicznej odpadów
komunalnych powstających w gospodarstwach domowych lub w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej;
10) zajmowania pasa drogowego w celu składowania odpadów;
11) niszczenia roślinności ozdobnej w miejscach publicznych.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów z nieruchomości.
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2. Odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, spełniających
techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej a w szczególności powinny być wyposażone w szczelną
pokrywę. Ponadto pojemniki winny być przystosowane do odbioru przez urządzenia załadowcze pojazdów
specjalistycznych.
3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące
normy:
1) dla budynków mieszkalnych 60 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość; dla osób samotnych dopuszcza się możliwość ustawienia pojemnika o pojemności 60 l;
2) dla szkół wszelkiego typu oraz przedszkoli- 3 l na każdego ucznia (dziecko) i pracownika;
3) dla lokali handlowych- co najmniej jeden pojemnik 1100 l na lokal;
4) dla lokali gastronomicznych- co najmniej jeden pojemnik 1100 l na lokal;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych- pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników.
4. W przypadkach określonych ust. 2 pkt 3, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy
spożywcze) lub gastronomiczna, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu
ogólnodostępnym dostateczną liczbę koszy lub pojemników na odpady wytworzone w wyniku prowadzonej
działalności, w tym także na potrzeby klientów.
5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, przy
oznakowanych przejściach dla pieszych, placach i ulicach, w parkach i na zieleńcach oraz innych miejscach
publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby były widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 50 l.
Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich
osób.
6. Nie dopuszcza się do gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności
gospodarczej, itp.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
2. Właściciele nieruchomości mają możliwość gromadzić odpady komunalne, które są zbierane w sposób
selektywny, w workach na ten cel przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i uwzględniających następujące
normy:
1) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
2) zielonych, z przeznaczeniem na szkło (bez podziału na białe i kolorowe);
3) niebieskich, z przeznaczeniem na makulaturę (papier, tekturę, itp.).
3. Wszystkie odpady wymienione w ust. 2 przed wrzuceniem ich do worka winny być dokładnie umyte lub
wyczyszczone.
4. Zbiórka odpadów wymienionych w ust. 2 będzie przeprowadzana bezpośrednio od mieszkańców raz
w miesiącu w terminach określonych harmonogramem wywozu odpadów zbieranych selektywnie.
5. Odpady niebezpieczne, w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach
umieszczonych w wyznaczonych aptekach lub przychodniach; zabrania się umieszczania przeterminowanych
leków łącznie z innymi odpadami.
6. Odpady komunalne wielkogabarytowe (meble, tapczany, itp.), które nie mieszczą się w typowych
urządzeniach do zbierania odpadów będzie można gromadzić w specjalnie do tego celu przeznaczonych
kontenerach lub w wyznaczonym do tego celu miejscu, zlokalizowanym w punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych utworzonych na terenie Gminy Duszniki.
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7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany będzie przez
zbierających zużyty sprzęt lub organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu
przepisów o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także będzie można go gromadzić w specjalnie do tego celu
przeznaczonych kontenerach lub w wyznaczonym do tego celu miejscu, zlokalizowanym w punktach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych utworzonych na terenie Gminy Duszniki; zabrania się umieszczania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
8. Zużyte baterie i zużyte akumulatory pochodzące z terenu nieruchomości użytkownik końcowy jest
obowiązany do przekazania do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru
w rozumieniu przepisów o bateriach i akumulatorach lub należy gromadzić w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
utworzonych na terenie Gminy Duszniki; zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów
razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.
9. Odpady powstałe w wyniku budowy, remontu lub modernizacji (np. gruz) lokali i budynków na terenie
nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie zlokalizowanych
w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonych na terenie Gminy Duszniki.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku terenów, gdzie brak jest sieci kanalizacyjnej, do szczelnego zbiornika
bezodpływowego bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego firmy wywozowej w celu ich
opróżnienia.
3. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach
bezodpływowych za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Duszniki na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.
4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
§ 16. 1. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników,
jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w miarę możliwości na równej i utwardzonej nawierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota oraz w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Właściciele nieruchomości bądź zarządy dróg publicznych są zobowiązani utrzymywać urządzenia
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich
dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez
stałą naprawę, przy uwzględnieniu utrzymania czystości w miejscu rozmieszczenia tych urządzeń.
§ 17. Do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo
nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane np. w części prowadzona działalność gospodarcza
w części zabudowa mieszkaniowa) stosuje się odpowiednio § 13-16.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 18. Doodbioru odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych upoważniony jest
podmiot wyłoniony w drodze przetargu, ogłoszonego przez gminę.
§ 19. 1. § 19 . 1.Właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy zobowiązani są pozbywać się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości na
podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
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§ 20. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 19 ust. 1 niniejszego regulaminu są zobowiązani
usuwać z terenu nieruchomości zebrane odpady z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia
urządzeń służących do zbierania odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości, o którym
mowa w § 19 ust. 1 niniejszego regulaminu, uzgadnia termin ich odbioru z podmiotem uprawnionym, z którym
zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, właściciele nieruchomości
zobowiązani są do niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy; jeżeli występuje taka potrzeba
(zanieczyszczenie spowodowane imprezą) odpady należy również usunąć z terenów przyległych do nieruchomości,
gdzie miała miejsce impreza masowa.
4. Kosze na drobne odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy opróżniać
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić pracownikom podmiotu uprawnionego dostęp do
pojemników lub kontenerów w czasie ustalonym harmonogramem odbioru odpadów bądź zawartą umową na
odbiór odpadów komunalnych, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi,
budynków bądź pojazdów; w przypadku braku takiego dostępu pojemniki lub kontenery w ustalonym czasie
odbioru odpadów winny być udostępnione przed nieruchomością.
§ 21. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do jego
opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia.
2. Ilość nieczystości ciekłych pochodzących z opróżnionego zbiornika bezodpływowego winna odpowiadać
ilości wody zużytej do celów bytowych.
3. Zaleca się właścicielom nieruchomości zużywający wodę na potrzeby nieruchomości bądź gospodarstwa
rolnego, która nie jest gromadzona w zbiornikach bezodpływowych, zainstalowanie odrębnych liczników do
pomiaru zużycia wody do celów bytowych.
§ 22. 1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na
terenie nieruchomości opadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych obowiązani są przedłożyć instytucjom
kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania kontroli, następujące dokumenty:
1) pisemną umowę na korzystanie z usług podmiotu uprawnionego – dotyczy właścicieli nieruchomości o których
mowa w § 19 ust. 1 niniejszego regulaminu,
2) dokument dowodzący dokonania płatności za korzystanie z tych usług.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez
okres 1 roku.
3. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1;
obowiązek ten realizowany jest w trybie decyzji Wójta Gminy Duszniki zgodnie z ustawą.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 23. 1. Mając na uwadze maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów komunalnych zaleca się przydomowe wykorzystywanie
odpadów ulegających biodegradacji.
2. Lokalizacja kompostowników przydomowych nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości
(odór).
3. Warunkiem przydomowego wykorzystania odpadów ulegających biodegradacji jest wstępna segregacja
odpadów, w wyniku której z masy odpadów komunalnych wydzielone zostaną odpady nadające się do
kompostowania.
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4. Procesowi kompostowania można poddać następujące odpady: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego,
odpady spożywcze podchodzenia zwierzęcego, produkty spożywcze przetworzone, odpady zielone (odpady
ulegające biodegradacji, powstające w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, terenów zielonych); uzyskany
kompost należy wykorzystać we własnym zakresie w celu skarmiania zwierząt (odpady kuchenne pochodzenia
roślinnego, odpady spożywcze przetworzone i pochodzenia zwierzęcego), nawożenia gleby.
§ 24. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych
zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nie ulegających
biodegradacji.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 25. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz użytku publicznego.
§ 26. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) wyposażenie psa w obrożę i smycz, a psa rasy uznawanej za agresywną, ich mieszańce oraz inne zagrażające
otoczeniu w kaganiec;
2) stały skuteczny nadzór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 4;
3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach oraz na
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe); obowiązek ten nie dotyczy osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów- przewodników.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy oraz gady, płazy, ptaki i owady, w lokalach
mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt
z pomieszczenia.
3. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni
nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu
dodatkowo muszą być wyprowadzane z nałożonym kagańcem i wyłącznie przez osoby dorosłe.
4. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad
jego zachowaniem.
5. Zwolnienie psa ze smyczy, ale bez nałożonego kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie należycie
ogrodzonej nieruchomości, w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich.
6. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić
w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, czytelną tabliczkę z napisem ostrzegawczym „Uwaga
pies!” lub o treści podobnej.
7. Osoba zamierzająca utrzymywać psa rasy agresywnej zobowiązana jest uzyskać stosowne zezwolenie
w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt.
8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, w tym psy, odpowiada właściciel zwierzęcia.
9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do poddawania ich okresowym szczepieniom
obowiązkowym.
10. Padlinę zwierząt domowych należy usuwać niezwłocznie poprzez przekazanie jej firmie prowadzącej
działalność w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt i ich części.
§ 27. 1. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zabrania się:
1) wypuszczania i pozostawiania zwierzęcia bez nadzoru opiekuna w miejscu publicznym;
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2) wprowadzania zwierzęcia do obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, na których widnieje
wyraźne oznakowanie, umieszczone przez jego właściciela, zakazujące wprowadzania zwierzęcia; zakaz ten
nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psówprzewodników;
3) wprowadzania zwierzęcia na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych i ogródków
przedszkolnych;
4) pozostawiania psa w taki sposób, że może on stwarzać zagrożenie lub uciążliwość dla otoczenia.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 28. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej są
zobowiązane prowadzić chów lub hodowlę tych zwierząt w taki sposób, aby zachować bezpieczeństwo i środki
ostrożności, zapewniające ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi (hałas, odór, zagrożenia dla
środowiska, itp.) oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz użytku
publicznego.
§ 29. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej należy:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z chowem lub hodowlą nieczystości zgodnie z przepisami
ustawy o nawozach i nawożeniu, w tym zwłaszcza z wymaganiami regulaminu, a w szczególności nieczystości
te nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz
wód powierzchniowych i podziemnych;
2) zapewnienie zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich na terenie nieruchomości, w tym również
pastwisk i wybiegów, które utrzymywane będą w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, a w szczególności uniemożliwiać będą wydostanie się zwierząt na zewnątrz nieruchomości;
3) przestrzeganie obowiązujący przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 30. 1. Padlinę zwierząt gospodarskich należy usuwać niezwłocznie poprzez przekazanie jej firmie
prowadzącej działalność w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt i ich części.
2. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt.
§ 31. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące do uli
owady nie zakłócały możliwości korzystania z nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących.
§ 32. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na
następujących obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach:
1) nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej;
2) nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej;
3) na obszarach, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;
4) na obszarach, na których usytuowane są budynki zamieszkania zbiorowego.
Rozdział 8.
Rozdział VIII.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 33. 1. W przypadku zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
myszy i szczury wyznacza się obszar na terenie gminy podlegający obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzenia.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Wójt Gminy Duszniki podaje do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Rozdział 9.
Przepisy karne i końcowe
§ 34. 1. Wójt Gminy Duszniki udzieli imiennego upoważnienia osobom fizycznym lub innym podmiot do
prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w regulaminie; upoważnienie zawiera: imię, nazwisko
osoby kontrolującej, przedmiot i zakres kontroli, pieczątkę Urzędu Gminy Duszniki oraz podpis i imienną
pieczątkę Wójta Gminy Duszniki.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić wstęp na teren nieruchomości osobom określonym
w ust. 1 do kontroli wypełniania obowiązków określonych w regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz inne obowiązujące przepisy
w zakresie objętym regulaminem.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) rada gminy, po zaciągnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Przedmiotowy regulamin jest aktem prawa miejscowego i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy.
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjętych 1 lipca 2011r., uchwała Nr
LXII/455/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy Duszniki utraciła moc i dlatego zaszła konieczność podjęcia nowej uchwały.
Projekt uchwały sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlegał zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Szamotułach.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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