UCHWAŁA NR XXVI/180/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, uchwala się:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NEKLA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach i workach określonych
w rozdziale 3;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów z podziałem na:
a) odpady przeznaczone do recyklingu:
- papier,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
b) odpady ulegające biodegradacji:
- ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- w tym także opakowania ulegające biodegradacji,
c) odpady niebezpieczne:
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony,
e) meble i odpady wielkogabarytowe,
f) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;
3) przekazywanie odpadów:
a) wymienionych w pkt 2 lit. a, b i f przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych,
w terminie wyznaczonym harmonogramem odbioru poszczególnych rodzajów odpadów,
b) wymienionych w pkt 2 lit. c tiret pierwsze do specjalnego pojemnika w aptece,
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c) wymienionych w pkt 2 lit. c tiret drugie do specjalnych pojemników w szkołach oraz w Urzędzie Miasta
i Gminy Nekla,
d) wymienionych w pkt 2 lit. c tiret trzecie i czwarte oraz pkt 2 lit. d i e do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w tym liści z części nieruchomości służących do użytku
publicznego poprzez:
a) zamiatanie, zbieranie, grabienie, odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych
i pojazdów,
b) należy również podjąć działanie powodujące usunięcie lub ograniczenie śliskości chodnika. Piasek oraz inny
materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,
c) inne zanieczyszczenia należy umieszczać we właściwych pojemnikach,
d) usuwanie niezwłocznie sopli i nawisów śnieżnych z dachu, rynien i innych części budynku stwarzających
zagrożenie dla przechodniów, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
5) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie w przypadku nie stosowania
detergentów na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane 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;
6) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą się odbywać na terenie
nieruchomości, tylko wtedy, gdy nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby, a powstające odpady będą
gromadzone w odpowiednich pojemnikach i usuwane zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 3. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przeznacza się:
1) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
2) worki do selektywnego gromadzenia odpadów o pojemności 80l, 120 l, 240 l;
3) pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
4) pojemniki lub kontenery
i wielkogabarytowe.

o pojemności

powyżej

1100 l

przeznaczone

na

odpady

budowlane

2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane będą na posesję podczas odbioru odpadów
segregowanych zgodnie z harmonogramem, przez przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 4. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych uwzględniającą dwutygodniowy cykl wywozu:
1) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemności co najmniej 120 l, wykonane z tworzywa sztucznego
dostosowanego swoją grubością do ilości i rodzaju odpadów;
2) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności co najmniej 1100 l na nieruchomość, z tym, że
dopuszcza się pojemniki o pojemności minimum 120 l w ilości odpowiadającej liczbie rodzin zamieszkałych na
terenie nieruchomości;
3) w przypadku przepełniania się pojemników, spełniających określone normy właściciel zobowiązany jest do
wyposażenia nieruchomości w pojemnik o pojemności 240 l.
2. Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne winny być gromadzone na terenie nieruchomości jedynie
w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, nadających się do opróżniania przy pomocy pojazdów
specjalistycznych.
§ 5. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są do:
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1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub worków do gromadzenia odpadów
i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do przepełnienia;
2) podpisania umowy na odbiór odpadów z prowadzonej działalności, na zasadach cywilno-prawnych,
z podmiotami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Nekla.
§ 6. 1. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki
lub worki w kolorze:
1) bezbarwnym na papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
2) zielonym na szkło białe i kolorowe;
3) brązowym na odpady ulegające biodegradacji.
2. Dopuszcza się aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem , o którym mowa w ust. 1, tylko w części
stanowiącej minimum 30 % zewnętrznej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających
z pojemników.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki
polietylenowe PE-HD o pojemności minimum 80 l w kolorystyce, o której mowa w ust. 1.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się
stosowanie worków lub pojemników w kolorystyce, o której mowa w ust. 1.
5. Określa się minimalną wielkość worka do segregacji odpadów na co najmniej 80 l oraz pojemnika do
segregacji odpadów na co najmniej 120 l z uwzględnieniem kolorów określonych w ust. 1.
§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
drogach i miejscach publicznych:
1) prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową, są zobowiązani ustawić
w miejscach
publicznie dostępnych pojemniki na odpady o pojemności nie mniejszej niż 35 l, przeznaczone dla klientów
w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności. Dotyczy to również
każdorazowego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego itp., będącego we własności lub
posiadaniu tego samego prowadzącego działalność gospodarczą;
2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parkingi są przez
właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo
wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
a) minimalną pojemność koszy ustala się na 35 l, z tym, że uzależniona ona będzie od nagromadzania się
odpadów,
b) na chodnikach, ciągach pieszo-jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb,
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeżeli jej nie ma to
w pobliżu oznaczenia przystanku,
d) powinny posiadać solidną konstrukcję uniemożliwiająca przemieszczanie się pojemnika pod wpływem
wiatru i innych czynników zewnętrznych lub być na stałe zamontowane.
§ 8. Standardy utrzymania pojemników i worków oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w czystości;
2) w pojemnikach i workach o określonych kolorach lub oznaczeniach umieszczać można wyłącznie odpady do
nich przeznaczone;
3) w pojemnikach i workach należy gromadzić odpady w ilości niepowodującej jego przeciążenia, a worki należy
zabezpieczyć przed możliwością ich rozerwania przez zwierzęta;
4) pojemniki należy zamykać w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych, a w
przypadku pojemnika nie posiadającego mechanizmu umożliwiającego zamknięcie, powinien być on
ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych;
5) pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi powinny być umieszczane przed posesją przy krawędzi jezdni
lub odległości nie większej niż 5 m od drogi,
w dniu odbioru odpadów zgodnie
z harmonogramem do godziny 7:00
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- pojemniki oraz worki powinny być usytuowane w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów
przeznaczonych do odbioru odpadów, tak aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.
§ 9. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów niebezpiecznych, gorących,
łatwopalnych, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych;
2) zabrania się spalania odpadów w pojemnikach i koszach na odpady, a także zabrania się wrzucania do
pojemników na odpady gorącego popiołu i zalewania go wodą;
3) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową zabrania się wrzucać:
- opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
- prospektów foliowanych, lakierowanych katalogów i kalek technicznych;
4) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
- ceramiki (porcelany, naczyń żaroodpornych, talerzy, doniczek),
- luster,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych,
- szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego),
- szyb samochodowych;
5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
- opakowań i butelek
i lakierach,

po

olejach

samochodowych

i smarach,

puszek

i pojemników

po

farbach

- opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Określa się, że częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych
odpadów:
1) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odbierane będą raz na dwa tygodnie z wyjątkiem budynków
wielolokalowych na terenach miejskich, gdzie odpady te będą odbierane raz na tydzień w okresie od kwietnia
do października;
2) odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło odbierane
będą:
a) w okresie od czerwca do sierpnia raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od września do maja nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) odpady biodegradowalne:
a) w okresie od kwietnia do listopada odbierane będą raz na dwa tygodnie,
b) z terenów miejskich z budynków wielolokalowych odpady te będą odbierane raz na tydzień w okresie od
kwietnia do października,
c) przyjmowane będą przez cały rok w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- odpady ulegające biodegradacji powstające na terenach gospodarstw jednorodzinnych oraz na terenach
ogrodów mogą być gromadzone w pryzmach kompostowych lub w przydomowych kompostownikach;
4) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony:
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a) przyjmowane będą przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, indywidualnie
dostarczone przez mieszkańca,
b) obierane będą raz w roku sprzed posesji w drugim kwartale roku, po wcześniejszym poinformowaniu
mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz w sposób zwyczajowo przyjęty;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, indywidualnie dostarczone przez mieszkańca;
6) odpady niebezpieczne leki i chemikalia przez cały rok - indywidualnie dostarczone przez mieszkańca:
a) przeterminowane leki -złożone w specjalistycznych pojemnikach w aptekach,
b) chemikalia - złożone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
c) opakowania po środkach ochrony roślin – zwracane do punktów sprzedaży środków ochrony roślin,
d) zużyte baterie - złożone w pojemnikach znajdujących się na terenie szkół, Urzędu Miasta i Gminy.
2. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:
1) kosze uliczne usytuowane na terenie Gminy Nekla raz na miesiąc, z wyjątkiem koszy usytuowanych w centrum
Nekli, w głównych ciągach komunikacyjnych oraz na przystankach, które w sezonie:
a) w okresie od kwietnia do września należy opróżniać raz na tydzień,
b) w okresie od października do marca należy opróżniać raz na dwa tygodnie;
2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają
obowiązek nie dopuścić do przepełniania koszy ulicznych i wysypywania odpadów;
3) właściciele
punktów
handlowo-usługowych
zobowiązani
są
do
usuwania
odpadów
w częstotliwości niepowodującej przepełnienia koszy i wysypywania odpadów - nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
3. Właściciele nieruchomości, niezamieszkałych, pozbywają się komunalnych odpadów zmieszanych lub
segregowanych z terenu nieruchomości, w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach
i przekazują je przedsiębiorcy wpisanemu do właściwego rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy
Nekla, na podstawie zawartej z nim umowy.
4. Organizatorzy imprez o charakterze publicznym zobowiązani są do usuwania odpadów
i opróżniania przenośnych toalet niezwłocznie po zakończeniu imprezy – nie dopuszczając do przepełnienia
urządzeń.
§ 11. Ustala się wymagania w zakresie gromadzenia, częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości
ciekłych:
1) wielkość zbiornika bezodpływowego (szamba) powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na terenie nieruchomości, bez dopuszczenia do jego przepełnienia bądź wylewania na
powierzchnie terenu;
2) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżnianie zbiornika
bezodpływowego (szamba) co najmniej raz na dwa miesiące, przy czym ilość ścieków dowożonych
nie powinna znacząco odbiegać od ilości zużytej wody;
3) przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców, w sposób
zapewniający uzyskanie właściwego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;
4) częstotliwość
opróżniania
odstojnika
oczyszczalni
przydomowej
powinna
być
zgodna
z technologią i instrukcją eksploatacji oczyszczalni, lecz nie powinna odbywać się rzadziej niż raz na dwa lata;
5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia
od właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego;
6) właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru odpadów oraz przechowywania dowodów uiszczania opłat,
wystawionych przez uprawnionego przedsiębiorcę.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
§ 12. Gmina Nekla zobowiązana jest do:
1) gospodarowania odpadami w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów;
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru i tektury;
3) selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji i ograniczenie składowania tych odpadów;
4) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych;
5) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;
6) zwiększenia świadomość ekologicznej mieszkańców w zakresie kompleksowych i racjonalnych metod
gospodarowania odpadami.
§ 13. Gmina Nekla zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów
komunalnych oraz zapewnia selektywną zbiórkę odpadów od wszystkich mieszkańców.
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
§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, oraz ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 15. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:
1) zapobieganie
wydostaniu
się
na
zewnątrz
lokalu
zwierząt
domowych
utrzymywanych
w mieszkaniach, takich jak ssaki (w tym gryzonie), ptaki, gady i płazy oraz pajęczaki, a w szczególności
zwierząt jadowitych i drapieżnych;
2) zapobieganie wypuszczaniu zwierząt domowych bez nadzoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie
wielorodzinnym poza teren własnego mieszkania;
3) na terenie nieruchomości, zwolnienie psa ze smyczy może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest
ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz
odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
4) prowadzenie psa na uwięzi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad:
a) psy rasy uznawanej za agresywną oraz pozostałe zachowujące się agresywnie w stosunku do ludzi lub
zwierząt, lub w inny sposób zagrażające otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
b) obligatoryjnego prowadzenia psa pod opieką osoby, która zapewni sprawowanie nad nim kontroli;
5) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i poza obszarem
zabudowanym, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.
Zwolnienie to nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne wskazanych w rozporządzeniu ministra spraw
wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne, a także ich mieszańców,
oraz pozostałych zachowujących się agresywnie do ludzi i zwierząt;
6) stały i skuteczny nadzór. Trzymanie psa na smyczy lub i w kagańcu nie zwalnia właściciela/ opiekuna psa od
obowiązków sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;
7) natychmiastowe usuwanie, przez prowadzącego zwierzę, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe
w obiektach
i na
innych
terenach
przeznaczonych
do
użytku
publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych torbach, mogą być umieszczane pojemnikach do zbierania odpadów
„zmieszanych”; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;
8) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju;
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9) wyżej wymienione postanowienia dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze
zwierząt domowych.
§ 16. 1. Psy pozostające bez opieki lub zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców będą wyłapywane
i dowożone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skałowie. Właściciel może odebrać psa ze schroniska,
pokrywając koszty związane z wyłapaniem, transportem i pobytem psa w schronisku.
2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nekla reguluje odrębna uchwała
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
oraz wprowadzenia zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 17. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe.
§ 18. 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:
1) chów i hodowla winna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczeń powietrza i wody oraz
innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na ich stały pobyt lub
w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń;
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wszystkie wymogi
bezpieczeństwa;
3) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu,
a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) gromadzić i usuwać odpady i nieczystości w tym obornik, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak by
nie powodowały
zanieczyszczenia
terenu
nieruchomości
oraz
wód
powierzchniowych
i podziemnych oraz tak aby odcieki nie mogły przedostać się na teren nieruchomości sąsiednich;
3) padłe zwierzęta i szczątki zwierząt podlegają przekazaniu przez ich właścicieli do zakładów utylizujących
padlinę;
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta, dwa razy w ciągu roku wiosną
i jesienią.
3. Właściciel nieruchomości
opuszczeniem jej przez zwierzęta.

utrzymujący

zwierzęta

gospodarski

zabezpiecza

nieruchomość

przed

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19. 1. Obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji co najmniej 2 krotnie w ciągu roku podlegają obszary
zabudowane:
1) budynkami wielorodzinnymi (w szczególności korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, studzienki przyłączy
kanalizacyjnych);
2) obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przechowywania lub składowania produktów rolnospożywczych i gospodarki odpadami.
2. Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji ustala się na okresy:
1) od marca do kwietnia;
2) od października do listopada.
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3. Deratyzację przeprowadza się także:
1) w innym terminie na obszarach wymienionych w ust. 1, w każdym przypadku pojawienia się gryzoni;
2) na pozostałych obszarach niewymienionych w ust. 1 w przypadku licznych stwierdzeń gryzoni na terenie
nieruchomości;
3) na każdy wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Miejsca wyłożenia środków deratyzacji powinny być należycie oznakowane.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla wynika z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z utratą mocy poprzedniego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Nekla podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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