
 

 

UCHWAŁA NR XIX/143/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.) oraz art. 4 i 4a 

ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i poz. 284), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co 

następuje : 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz selektywnego zbierania 

i przyjmowania ww. odpadów  przez prowadzony  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w tym również przyjmowanie  odpadów  niebezpiecznych, przeterminowanych leków, chemikaliów, 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów tekstyliów i odzieży; 

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 przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - 

pojemników lub worków na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia 

tych urządzeń i 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; 

c) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 
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3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego; 

6) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

1) utrzymania czystości, porządku nieruchomości, w tym również nieruchomości niezabudowanych, 

2) wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale - 3, w pojemniki lub worki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania i oddania 

odbierającemu następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych , z zastrzeżeniem pkt 2-13; 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

3) zużytych baterii i akumulatorów; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

7) zużytych opon; 

8) bioodpadów w tym odpadów zielonych; 

9) odpady z papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

10) odpadów  ze szkła, w tym opakowania ze szkła; 

11) metale , w tym odpady opakowaniowe z metalu; 

12) odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych; 

13) opakowań wielomateriałowych; 

14) odpady tekstyliów i odzieży; 

15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić odpady komunalne niezwłocznie od 

chwili ich powstania w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu 

wyłącznie w ujednoliconych kolorach i pojemności minimum 110 l, uwzględniających następujące normy: 

1) Odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury gromadzone w workach 

z LDPE lub HDPE koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: PAPIER; 

2) Odpady ze szkła, w tym opakowania ze szkła gromadzone w workach z LDPE lub HDPE koloru zielonego, 

oznaczonych napisem: SZKŁO; 
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3) Metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe gromadzone w workach z LDPE lub 

HDPE koloru żółtego , oznaczonych napisem: METAL TWORZYWA SZTUCZNE; 

4) Bioodpady  gromadzone w workach z LDPE lub HDPE koloru brązowego, oznaczonych napisem: BIO; 

3. Odpady zebrane selektywnie odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie z częstotliwością określoną w rozdziale - 4. 

4. Odpady niebezpieczne: przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna 

oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym 

termometry rtęciowe); zużyte baterie i sprzęt elektryczny przekazywane będą do wyznaczonych Punktów. 

a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w punktach aptecznych, których adresy są dostępne na 

stronie www.sierakow.pl ; 

b) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi,  w szczególności igieł i strzykawek do wyznaczonych Punktów których adresy są dostępne na stronie 

www.sierakow.pl          . 

c) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym i elektrycznym, 

w urzędzie, w szkołach; 

d) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 

aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych 

substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, do Punktów 

których adresy są dostępne na stronie www.sierakow.pl          . 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych właściciele przekażą do wyznaczonych 

Punktów lub do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia, zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

4. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości skutkuje wydaniem  przez Burmistrza decyzji o podwyższonej stawce opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników przylegających bezpośrednio do granicy 

nieruchomości, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń 

w ruchu pojazdów oraz pieszych, a także podjęcie działań mających na celu usunięcie zgromadzonych 

zanieczyszczeń w tym usunięcie piasku użytego do ograniczenia śliskości chodnika niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn jego zastosowania. 

2. Właściciele nieruchomości, na których terenie znajdują się 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. 

3. Właściciele kąpielisk, pól namiotowych, campingów, ośrodków wczasowych, prywatnych kwater 

obowiązani są zapewnić wystarczającą ilość pojemników lub worków w zależności od liczby miejsc i zapewnić 

systematyczny odbiór odpadów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów poza myjniami dopuszczalne jest na terenie nieruchomości w miejscu 

utwardzonym, gdy ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego i nie 

spływają na tereny sąsiednich nieruchomości lub bezpośrednio do gruntu. Przy zbiornikach wodnych, w pasie 

drogowym mycie pojazdów jest zabronione. 

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi można wykonywać w związku z ich bieżącą 

eksploatacją pod warunkiem, gromadzenia powstających odpadów w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach lub workach oraz że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 
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2. Usuwanie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 

sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego . 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  oraz 

na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zwolnienie 

z posiadania i odbioru pojemnika lub worka na odpady. 

§ 7. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów  

komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemności 110 l i pojemniki  lub worki o pojemności 120 l; 

2) pojemniki o pojemności  240 l; 

3) pojemniki o pojemności  1100 l; 

4) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m3; 

5) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 

odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 110,  120, 240, 1100 l i inne znormalizowane; 

6) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l; 

8) worki o pojemności minimum 120 litrów z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej 

do ilości i rodzaju odpadów, wykluczając ich rozerwanie. 

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemnika lub worka przeznaczonego do 

zbieranych selektywnie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących: 

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l  do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii  LDPE lub HDPE 

na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie; 

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: dwa  pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l albo 

jeden pojemnik o pojemności 240 l do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

oraz po dwa worki z folii LDPE lub HDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie. 

2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów 

komunalnych innych, niż zostały określone w ust. 1 znormalizowanych pojemników. 

§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, jeśli           

w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na 

terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz pojemnika lub worka przeznaczonego do 

zbieranych selektywnie odpadów komunalnych, w oparciu o liczbę zamieszkujących osób: - jeden pojemnik 

o pojemności 240 l do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz po 2 worki 

z folii z LDPE lub HDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie na każde 5 osób. 

2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów 

komunalnych innych, niż zostały określone w ust. 1 znormalizowanych pojemników. 

3. Dopuszcza się zastosowanie do zbierania selektywnie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

pojemników z tworzyw sztucznych oznaczonych odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 

odpadu selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków wskazanych w ust. 1. 

§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność pojemnika 

przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych oraz pojemnika lub worka przeznaczonego do zbieranych selektywnie odpadów 

komunalnych, co winno wynikać z indywidualnych potrzeb właściciela oraz częstotliwości ich opróżniania: 
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1) w przedszkolach, szkołach minimum 3 l na każdego ucznia i pracownika do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz dwa worki z folii LDPE lub HDPE lub odpowiadającej ich 

pojemności pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie; 

2) w lokalach gastronomicznych na każde jedno miejsce konsumpcyjne minimum 15 l, lecz nie mniej niż dwa 

pojemnik o pojemności 110 l na niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne oraz po dwa worki z folii 

LDPE lub HDPE lub odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje odpadów 

zbieranych selektywnie; 

3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l  

na niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne oraz po 2 worki z folii LDPE lub HDPE lub 

odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie,  

a w odniesieniu do pomieszczeń biurowych socjalnych minimum 1 pojemnik o pojemności 110 l  

na niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne na każdych 10 pracowników; 

4) w lokalach handlowych minimum 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż 

1 pojemnik o pojemności 110 l na lokal na niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne oraz po 

2 worki z folii LDPE lub HDPE lub odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje 

odpadów zbieranych selektywnie; 

5) w ośrodkach zdrowia, bankach, w punkcie pocztowym i innych instytucjach administracyjnych oraz 

gospodarczych wynosi minimum 1 pojemnik o pojemności 110 l na zatrudnionych 10 pracowników na 

niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne oraz po 2 worki z folii LDPE lub HDPE lub 

odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie. 

2. Przy drogach, na parkingach, placach i ulicach oraz innych miejscach publicznych pojemniki do 

zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane w widocznych miejscach , o pojemność nie mniejszej niż 30 l, 

w ilości dostosowanej do potrzeb osób z nich korzystających. 

§ 11. Pojemniki na odpady, o których mowa w rozdziale - 3 umieszcza się zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego w zakresie ich lokalizacji na terenie nieruchomości, z której będą odbierane. 

§ 12. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać miejsce oraz pojemniki służące do 

gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym by korzystanie z nich 

zapewniało prawidłową eksploatację i nie powodowało zagrożenia dla użytkowników. Okresowo należy je myć 

i dezynfekować. 

§ 13. Ustalenia zawarte w § 8-12 stosuje się odpowiednio 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). 

§ 14. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 

kompostowniku z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i  porządku na nieruchomości 

oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbieraniaodpadów. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez  

ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odbieranie ich przez odbierający 

odpady podmiot. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 

i zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i innych wskazanych w Regulaminie 

frakcji  zbieranych  selektywnie z wyjątkiem sytuacji korzystania z worków przekazywanych przez podmiot 

odbierający odpady komunalne. 
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4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki  i worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, wystawić je poza teren nieruchomości, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do pojemników. 

5. Pojemniki i worki powinny być udostępnianie w dzień ich odbioru zgodnie z harmonogramem odbiorcy. 

Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje  nieodebraniem odpadów. 

6. Nieodebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z przyczyn określonych w ust. 5, 

właściciel przechowuje na terenie swojej posesji. 

§ 16. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o liczbie osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zobowiązani są do 

pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych  oraz bioodpadów z terenu 

nieruchomości  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym zobowiązani są do pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych  oraz bioodpadów z terenu nieruchomości  

nie rzadziej niż raz na tydzień. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu  nieruchomości 

segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w §3 ust. 1 pkt:  9-13 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

z wyjątkiem bioodpadów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 8, które poddane zostaną kompostowaniu 

w kompostowniku przydomowym na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem  jednorodzinnym, na 

której powstały przez jej właściciela. 

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym składa oświadczenie 

o posiadaniu lub nie przydomowego kompostownika i podaje w nim jego pojemność oraz deklaruje czy 

prowadzić  będzie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady  komunalne. 

3. Fakt prowadzenia kompostowania bioodpadów uprawnia właścicieli nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości określonej w uchwale 

Rady Miejskiej w Sierakowie  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Sieraków oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi . 

4. Utratę prawa do zwolnienia Burmistrz stwierdza w drodze decyzji od pierwszego dnia miesiąca, 

w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej przesłanki ; 

a) właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika, 

b) nie kompostuje bioodpadów  stanowiących odpady komunalne w takim kompostowniku, 

c) uniemożliwia Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu 

weryfikacji zgodności podanej informacji ze stanem faktycznym  informacji, o której mowa w ust.2. 

5. Po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się 

ostateczna, można ponownie skorzystać ze zwolnienia  po złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 3 ust. 1 pkt: 2-7 oraz 14-15 w miarę zaistniałej potrzeby z założeniem 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie . 

§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników i wylewania ich 

zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednakże nie rzadziej 

niż 1 raz w roku. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni 

wynika z indywidualnych instrukcji ich eksploatacji. 
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Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 21. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Sieraków należy przekazywać do instalacji zgodnie 

z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę 

możliwości wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie 

w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie 

z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieraków. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 22. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stwarzać zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

a) posiadania dowodów aktualnych szczepień wymaganych przez służby weterynaryjne; 

b) trzymania ich na terenie swojej nieruchomości; 

c) nie wprowadzania zwierząt domowych do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali 

gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, których właściciel lub 

użytkownik taki zakaz wprowadził; 

d) wyprowadzania psów na smyczy; 

e) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w szczególności w miejscach 

publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego; 

f) zabezpieczenia ochranianego obiektu przed wydostaniem się psów używanych do pilnowania poza jego 

teren. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

§ 23. 1. Na terenie gminy Sieraków utrzymywanie zwierząt gospodarskich odbywa się przy zachowaniu 

następujących warunków: 

a) chów lub hodowla zwierząt odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie miejsce dla zwierząt, ale także 

miejsce służące do przygotowania karmy i gromadzenia w sposób właściwy odchodów tychże zwierząt - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości nie mogą mieć możliwości jej 

swobodnego opuszczenia. 

2. Utrzymanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby 

nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych 

zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających 

w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości. 

3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach o zabudowie wielolokalowej, 

zbiorowego zamieszkania oraz na których znajdują się budynki użyteczności publicznej. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 24. Obowiązkowej deratyzacji w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych na 

ludzi i zwierzęta przez gryzonie jak myszy, szczury, podlegają obszary, na których zlokalizowane są: 

1) budynki wielolokalowe, podpiwniczone 

2) magazyny żywności i płodów rolnych, 

3) spożywcze obiekty handlowe, 
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4) lokale gastronomiczne i inne obiekty zbiorowego żywienia 

5) ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, 

6) obiekty hotelarskie, 

7) gospodarstwa agroturystyczne, 

8) gospodarstwa rolne i hodowlane, 

9) obiekty użyteczności publicznej, 

10) zakłady pracy , 

11) sieć kanalizacyjna. 

§ 25. Deratyzację, o której mowa z § 24 przeprowadza się profilaktycznie raz w roku w terminie od 1 do 

30 września lub częściej według stwierdzonych potrzeb. 

§ 26. W pozostałych przypadkach deratyzację przeprowadza się w przypadku stwierdzenia występowania 

gryzoni. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z regulaminu sprawuje Burmistrz Gminy 

Sieraków. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne. 

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy można zgłaszać do 

Urzędu Gminy Sieraków ul. 8 Stycznia 38 , tel. 61 29 53 011 oraz na adres poczty elektronicznej: 

urzad@sierakow.pl . 

§ 28. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 

2. Traci moc uchwała numer XXIII/170/2016  Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Przemysław Góźdź 
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