
UCHWAŁA NR XXIII/153/2020 
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Jarocinie Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków, zwany dalej Regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków.  

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

§ 2. 1.     Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych i umieszczania ich odpowiednich pojemnikach i workach 
według ich przeznaczenia, zgodnie z zasadami w niniejszym Regulaminie. Selektywne zbieranie odpadów 
komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów: 

1. papier, 

2. metale, 

3. tworzywa sztuczne, 

4. szkło (z podziałem na bezbarwne i kolorowe), 

5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6. bioodpady, 

7. chemikalia i odpady niebezpieczne, 

8. przeterminowane leki, 

9. 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, 

10. zużyte baterie i akumulatory, 

11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12. meble i innych odpady wielkogabarytowe, 

13. zużyte opony, 

14. odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15. tekstylia i odzież. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 podpunkt 1-6 należy zbierać i przekazywać podmiotowi 
odbierającemu odpady z częstotliwością i w sposób określony w Regulaminie. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 podpunkt 7-15 należy zbierać i przekazywać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzóstkowie. 

§ 3. 1.     Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
w zakresie postępowania z odpadami poprzez: 
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a) zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych, niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników, 
których minimalna pojemność, rodzaje oraz ilość została określona w Regulaminie, i przekazywanie ich 
podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem, 

b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w Regulaminie, 

c) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w sposób przewidziany 
Regulaminem. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. 1.     W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Żerków stosować należy oznakowane pojemniki (nazwą ulicy i numer 
nieruchomości o odpowiedniej wielkości): 

1) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych: 

a) pojemnik 80 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami, 

b) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami, 

c) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami, 

d) pojemnik 360 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami, 

d) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami, 

e) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami, 

f) inne pojemniki znormalizowane uzgodnione wcześniej z pracownikiem Urzędu, 

2) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie należy stosować worki z folii LDPE 
o pojemności od 60 l do 120 l lub pojemniki 1100 l (wyjątek na bioodpady można stosować pojemniki 
w wielkości od 80 l do 1100 l po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie) w kolorach: 

a) niebieski – z napisem „papier” na papier i tekturę; 

b) żółty – z napisem „metale i tworzywa sztuczne” na metale, tworzywa sztuczne oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe; 

c) biały – z napisem „szkło bezbarwne” na szkło bezbarwne; 

d) zielony – z napisem „szkło kolorowe” na szkło kolorowe; 

e) brązowy – z napisem „BIO” na bioodpady. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani dostosować pojemności pojemników do ilości odpadów 
komunalnych powstających na terenie nieruchomości. 

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1) 30 l na mieszkańca, miesięcznie jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; dopuszcza 
się stosować pojemniki 80 l jeśli na nieruchomości zamieszkuje 1 osoba, 

2) dla szkół wszelkiego typu 5 l na każdego ucznia i 5 l na każdego pracownika, 

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika, 

4) dla lokali handlowych 25 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden 
pojemnik 120 l na jeden lokal, 

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

6) dla schroniska turystycznego, hoteli itp. 20 l na jedno łóżko, 
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7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych pojemnik 60 l na każdych 10-ciu zatrudnionych, 

8) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne. 

9) 60 l dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych, 

10) dla urzędów, instytucji i innych 5 l na każdego pracownika i 5 l na każdych 10 interesantów, 

11) dla ogródków działkowych co najmniej 30 l na każdą działkę pojemności pojemnika lub kontenera 
w okresie od 1 kwietnia do 30 października każdego roku i 5 l poza tym okresem, 

12) dla targowisk min. 50 l na jedno stanowisko handlowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l, 

13) dla cmentarzy co najmniej 2 m 3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza, przy czym w okresie świąt kościelnych 
należy dostosować pojemność do potrzeb, 

14) dla domków letniskowych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą 
nieruchomość w okresie kiedy posiadłość jest zamieszkiwana, 

§ 5. 1.    Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

1) umieszczanie odpadów w pojemnikach i workach zgodnie z ich przeznaczeniem; 

2) zabezpieczenie worków przez ich zawiązanie lub w inny sposób, tak aby nie dopuścić do wysypywania               
z nich odpadów; 

3) dostosowanie ilości i pojemności pojemników do ilości gromadzonych na jego terenie odpadów 
komunalnych nie dopuszczając do ich przepełnienia; 

4) oznaczenie w widocznym miejscu pojemników i worków (w zabudowie wielorodzinnej) tj. adres 
nieruchomości i nr posesji; 

5) ustawienie pojemników w sposób uporządkowany, zapewniający do nich łatwy dostęp. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym przez utrzymanie miejsca wystawiania worków i pojemników w należytej 
czystości. 

3. Zbieranie odpadów w sposób selektywny oznacza, że właściciel nieruchomości zbiera odpady 
z zachowaniem następujących zasad: 

a) umieszczanie w workach odpadów zmieszanych, nie podlegających segregacji, jest niedopuszczalne, 

b) umieszczanie w workach odpadów wysegregowanych, ale przeznaczonych do worków innego koloru jest 
niedopuszczalne, 

c) umieszczanie w workach odpadów wysegregowanych, ale zabrudzonych i np. niezgniecionych butelek 
z tworzyw jest niedopuszczalne, 

d) przekazywanie worków tylko w części wypełnionych odpadami jest niedopuszczalne. 

4. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w paleniskach domowych. 

5. Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej obowiązany jest zapewnić firmie odbierającej 
odpady dostęp do pojemników oraz worków w czasie ustalonego odbioru. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości 

§ 7. 1.     Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości. 

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela: 

Rodzaj odpadu nieruchomości mieszkalne  
w zabudowie jednorodzinnej 

nieruchomości mieszkalne  
w zabudowie wielolokalowej 
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odpady komunalne 
niesegregowane 
(zmieszane) 

-w okresie od kwietnia do października nie 
rzadziej niż raz na 2 tygodnie 
-w okresie listopada do marca co najmniej 
1 raz w miesiącu 

-w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na tydzień 
-w okresie listopada do marca co najmniej 
1 raz w miesiącu 

papier co najmniej 1 raz w miesiącu co najmniej 1 raz w miesiącu 
tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania 
wielomateriałowe 

co najmniej 1 raz w miesiącu co najmniej 1 raz w miesiącu 

szkło bezbarwne 
i kolorowe 

co najmniej 1 raz w miesiącu co najmniej 1 raz w miesiącu 

Odpady ulegające 
biodegradacji, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
bioodpadów, 
odpady zielone 

-w okresie od kwietnia do października nie 
rzadziej niż raz na 2 tygodnie 
-w okresie listopada do marca co najmniej 
1 raz w miesiącu 

-w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na tydzień 
-w okresie listopada do marca co najmniej 
1 raz w miesiącu 

odpady 
niebezpieczne 
i chemikalia 

w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

przeterminowane 
leki  

W specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy Żerków w 
godzinach pracy tych aptek oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych - PSZOK w Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

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 

w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

zużyte baterie i 
akumulatory 

w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

meble i innych 
odpady 
wielkogabarytowe 

w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

zużyte opony w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

tekstylia i odzież w miarę potrzeby do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK w 
Brzóstkowie w godzinach jego pracy 

3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do pozbywania się z terenu nieruchomości 
zebranych odpadów poprzez zawarcie umowy z firmą wywozową wpisaną do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Żerków. 
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4. Zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady 
ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku 
publicznego. 

5. Odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane. 

§ 8. Zasady prowadzenia segregacji odpadów na terenie Gminy Żerków: 

1. Do pojemników/worków na papier należy wrzucać: 

a) niezabrudzone, niezatłuszczone kartony, 

b) tekturę falistą, 

c) gazety, 

d) książki, 

e) papier piśmienny, 

f) notesy, 

g) zeszyty – bez okładek plastikowych, 

h) papierowe opakowania po jajkach tzw. wytłaczanki, 

i) katalogi, 

j) ulotki, 

k) papierowe torby na zakupy. 

2. Do pojemników/worków na papier zabrania się wrzucać: 

a) pieluch jednorazowego użytku, 

b) tapet, 

c) kartonów po mleku i sokach, 

d) zatłuszczonych jednorazowych naczyń, 

e) zatłuszczonego papieru, 

f) kalki, 

g) papieru woskowego i samokopiującego. 

3. Do pojemników/worków na odpady szklane bezbarwne należy wrzucać: 

a) szklane butelki po napojach, olejach spożywczych i słoiki wstępnie oczyszczone bez nakrętek. 

4. Do pojemników/worków na odpady szklane bezbarwne zabrania się wrzucać: 

a) opakowań szklanych kolorowych, 

b) naczyń żaroodpornych, 

c) kryształów, 

d) kieliszków, 

e) szklanek, 

f) porcelany i fajansu, 

g) ceramiki, 

h) świetlówek, 

i) żarówek, 

j) kineskopów, 

k) szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego, 

l) lusterek, 

Id: CF72CE2C-BBE5-4926-8473-2F1E96CEDB4C. Podpisany Strona 5



m) doniczek, 

n) opakowań po lekach. 

5. Do pojemników/worków na odpady szklane kolorowe należy wrzucać: 

a) odpady szklane kolorowe - szklane butelki po napojach, olejach spożywczych i słoiki wstępnie oczyszczone 
bez nakrętek. 

6. Do pojemników/worków na odpady szklane kolorowe zabrania się wrzucać: 

a) opakowań szklanych bezbarwnych, 

b) naczyń żaroodpornych, 

c) kryształów, 

d) kieliszków, 

e) szklanek, 

f) porcelany i fajansu, 

g) ceramiki, 

h) świetlówek, 

i) żarówek, 

j) kineskopów, 

k) szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego, 

l) lusterek, 

m) doniczek, 

n) opakowań po lekach. 

7. Do pojemników/worków na odpady z metali i tworzyw sztucznych należy wrzucać: 

a) niezakręcone butelki po napojach typu PET, 

b) butelki po oleju spożywczym, 

c) opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, płynach do kąpieli, prania, płukania, proszkach do 
prania, paście do zębów itp., 

d) nakrętki, 

e) opakowań po jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach itp., 

f) jednorazowych naczyń, w tym jednorazowych woreczków, 

g) reklamówek, 

h) folii (nie dotyczy folii rolniczej i budowlanej), 

i) małych doniczek plastikowych, 

j) małych wiaderek plastikowych, 

k) siatka po owocach, 

l) opakowania wielomateriałowe np. kartoników po sokach i mleku, 

m) drobne metale i opakowania z metali (puszki po napojach, sokach, konserwach, folia aluminiową, metale 
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików). 

8. Do pojemników/worków na odpady z metali i tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

a) butelek i pojemników z zawartością, 

b) rur PCV, 

c) opakowań po olejach silnikowych, częściach samochodowych, 

d) mebli i ich części, 
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e) zabawek, 

f) tworzyw piankowych i styropianu budowlanego, 

g) siatki rolniczej, 

h) zużytych baterii i akumulatorów, 

i) części samochodowych, 

j) puszek i pojemników po farbach i lakierach. 

9. Do pojemników/worków na bioodpady (odpady zielone i kuchenne) należy wrzucać: 

a) odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), 

b) drobne gałęzie drzew i krzewów, 

c) skoszoną trawę, 

d) liście, 

e) kwiaty, 

f) trociny, 

g) korę drzew, 

h) resztki jedzenia pochodzącego roślinnego, 

i) skorupki po jajkach, 

j) fusy po kawie i herbacie. 

10. Do pojemników/worków na bioodpady (odpady zielone i kuchenne) zabrania się wrzucać: 

a) kości zwierząt, 

b) odchody zwierząt, 

c) popiół z węgla kamiennego, 

d) drewna impregnowanego, 

e) ziemi, 

f) kamieni. 

§ 9. 1.    Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny oraz 
nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości.    

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkałych na 
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

3. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych z terenu 
nieruchomości niezwłocznie po  zapełnieniu zbiornika bezodpływowego. 

4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości. 

5. Jako  miejsce  zrzutu  ścieków  ze  zbiorników  bezodpływowych  określa  się  oczyszczalnie  ścieków 
w miejscowości Raszewy. 

6. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje 

i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych 

poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 10. 1.     Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, w tym: 
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1) przystanków komunikacji miejskiej, 

2) targowisk, powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego powinny być wyposażone w zamocowane na stałe kosze 
uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) pojemności pojemników nie mogą być mniejsze niż: 

a) 10 litrów – wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego, 

b) 10 litrów – na przystankach komunikacji miejskiej, 

c) 20 litrów – przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie 
produktów do spożycia, 

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma – to 
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, 

3) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m. 

3. Częstotliwość opróżniania pojemników o których mowa w ust. 2 musi być dostosowana do potrzeb, 
jednak nie może być mniejsza niż raz w tygodniu. 

§ 11. 1.     Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości 
przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska. Powstające odpady gromadzić w pojemnikach do tego 
przeznaczonych. Należy zabezpieczyć przed przedostaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 6. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi 

§ 12. 1.    Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  mogą 
kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie swojej 
nieruchomości. 

2. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, 
kompostownika przydomowego oraz właściwego kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne, właściciel tej nieruchomości zwolniony jest w całości z obowiązku wyposażenia nieruchomości 
w worek do ich zbierania. 

Rozdział 7. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1.    Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, 
a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku powstałych odpadów, w tym 
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W celu ograniczenia możliwości powstawania bioodpadów stanowiących odpady komunalne zaleca się, 
aby właściciele nieruchomości kompostowali bioodpady w przydomowych kompostownikach. 

Rozdział 8. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1.     Osoby posiadające zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Do obowiązków właścicieli posiadających zwierzęta domowe należy zapewnienie stałego i skutecznego 
ich dozoru. 
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3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, 
mogą być deponowane w specjalnych koszach wystawionych w miejscach publicznych lub pojemnikach do 
odpadów zmieszanych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem. 

Rozdział 9. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 15. 1.     Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez 
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy 
przemysłowe, ogrody działkowe. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 
przepisów prawa budowlanego, 

2) wszelka uciążliwość chowu i hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną 
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

4. Prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 są zobowiązane 
do składowania obornika tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 10. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1.     Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, budynki 
użyteczności publicznej oraz nieruchomości zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi 
odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno -spożywczych. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się raz w roku we wrześniu. 

Rozdział 11. 
Postanowienia końcowe 

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXX/198/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 listopada 2017 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2017 r., poz. 7606)   

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Żerkowa 

 
 

mgr inż. Wojciech Gałązka 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/153/2020Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków

W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 r.
zaszła konieczność zmiany sformułowania w §7 w punkcie 2 tj. z „Częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych” na „Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych” .

W związku z art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska Żerkowa zobowiązana jest uchwalić Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Żerków uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą. Art.
4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożył na rady gmin obowiązek określenia
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Niniejsza zmiana do
obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Żerków
uwzględnia wymagane zmiany. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
projekt niniejszej uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jarocinie. Obowiązująca od 17 listopada 2017 r. uchwała Nr XXX/198/17 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żerków nie spełniały wymogów ustawowych
w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie oraz zapisami ustawowymi w treści regulaminu.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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