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UCHWAŁA NR XXVIII/250/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020,
1250 i 1920.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu nr PSK.448.5.1.2017 z dnia 23.05.2017 r. uchwala się co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław (Dz. Urz. Woj. Podkarp.
z 2016 r. poz. 2611)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Przecławiu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przecławiu

Zenon Krawczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/250/2017
Rady Miejskiej w Przecławiu
z dnia 25 maja 2017 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Przecław
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
położonych na obszarze Gminy Przecław.
§ 2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z przepisami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym;
5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
6) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
7) oraz innych aktów prawnych.
§ 3. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przecław,
2) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
3) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości położonych w Gminie Przecław
§ 4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości jest obowiązkiem jej właściciela.
§ 5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
powstających na terenie ich nieruchomości.
§ 6. 1. Obowiązek o którym mowa w § 5 spełniony zostanie, gdy powstające na terenie nieruchomości
odpady komunalne przed ich umieszczeniem w pojemnikach lub workach, poddane zostaną sortowaniu w celu
oddzielnego gromadzenia:
1) przeterminowanych leków,
2) chemikaliów i opakowań po chemikaliach,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) zużytych opon,
7) odpadów zielonych,
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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2. Selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 powinny być oddane bezpośrednio
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, posiadającemu wpis do
rejestru regulowanego prowadzonego przez Gminę Przecław lub oddane do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
§ 7. Odpady komunalne nadające się do ponownego użycia i odzysku należy gromadzić w sposób
selektywny w miejscu ich wytworzenia i na terenach użytku publicznego w taki sposób, aby poszczególne
frakcje odpadów, przed ich umieszczeniem w odpowiednich pojemnikach lub workach, umożliwiały optymalne
ich przygotowanie do transportu i dalszego odzysku lub unieszkodliwienia.
§ 8. Obowiązek opisany w §7, realizowany jest poprzez prowadzenie selektywnego zbierania
i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru, w tym tektury,
2) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
3) szkła (bezbarwnego i kolorowego),
4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji.
§ 9. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania,
o których mowa w §8, należy umieszczać w odrębnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach
do zbiórki selektywnej, bądź oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie odpady zielone powstające
w wyniku pielęgnacji zieleni.
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości kompostowania odpadów zielonych na swojej
nieruchomości, mają obowiązek zbierać odpady selektywnie z pozostałymi odpadami biodegradowalnymi.
§ 11. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić odrębnie, w przystosowanych do tego celu
pojemnikach lub workach.
§ 12. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w ustawionych w tym celu koszach
ulicznych, gniazdach na śmieci lub mini PSZOK-ach.
§ 13. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są następujące
rodzaje odpadów komunalnych, powstałych na terenach nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie
Gminy Przecław:
- papier,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
- odzież i tekstylia.
§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych
wzdłuż należących do nich nieruchomości, w sposób obejmujący odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, nie zanieczyszczając jezdni.
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§ 15. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych mogą następować poza myjniami i warsztatami
naprawczymi na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Przecław, przy spełnieniu poniższych
wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku:
1) mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się:
a) na utwardzonej nawierzchni,
b) przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody (bez detergentów),
c) z dala od zbiorników wodnych,
d) pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, zbiornika
bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
e) bez możliwości odprowadzania powstałych ścieków do zbiorników wodnych i ziemi,
2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się:
a) w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów,
b) w sposób nie powodujący uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
c) bez występowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin,
d) przy gromadzeniu powstałych odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
e) pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością przedostawania się płynów
samochodowych lub innych zanieczyszczeń do środowiska, w szczególności do wód i gleby.
§ 16. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są
do podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie z przedsiębiorcą
posiadającym stosowne zezwolenia.
§ 17. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są również na inne cele niż
mieszkalne lub do obsługi biurowej działalności gospodarczej, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór
odpadów komunalnych, powstałych w wyniku ich działalności z podmiotem wpisanym do rejestru działalności
regulowanej.
Rozdział 3.
Rodzaje 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
§ 18. Określa się następujące rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych Gminy Przecław:
1) worki o minimalnej pojemności 30l,
2) pojemniki o minimalnej pojemności 80l,
3) kontenery o minimalnej pojemności 1100l,
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 15l.
§ 19. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów w sposób selektywny winny być oznaczone
odpowiednią kolorystyką i nadrukiem informującym o rodzaju gromadzonych odpadów, w taki sposób, że:
1) odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w pojemnikach
koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,
2) odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się
w pojemnikach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,
3) odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się
w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach
koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”.
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§ 20. W przypadku, gdy pojemniki przeznaczone do zbiórki selektywnej obniżają walory estetyczne
przestrzeni publicznej w której się znajdują (głównie z miejscach o znaczeniu historycznym lub
przyrodniczym), dopuszcza się aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem tylko w części, jednak
nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających
z pojemników.
§ 21. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub
CZARNYCH workach.
§ 22. Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych winny zapewniać ich
zabezpieczenie przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich
przetwarzania i odzysku, w taki sposób, że:
1) worki winny być wykonane z folii o grubości dostosowanej do rodzaju i ilości odpadów, wykluczającej
rozerwanie się worka,
2) wystawione do odbioru worki winny być szczelne i zawiązane,
3) pojemniki i kontenery winny spełniać wymogi techniczne oraz być przystosowane do mechanicznego
wyładunku zawartości pojemnika przez urządzenia zainstalowane na sprzęcie służącym do ich odbioru.
§ 23. Przyjmuje się, że średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w Gminie Przecław, na terenie
poniższych nieruchomości wynosi:
1) dla nieruchomości zamieszkałych -24l na mieszkańca miesięcznie,
2) dla nieruchomości użyteczności publicznej i placówek oświatowych -3l na osobę miesięcznie,
3) dla nieruchomości niezamieszkałych, w tym zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych -24l na każdego pracownika miesięcznie.
§ 24. Na każdej nieruchomości zamieszkałej powinny znajdować się pojemniki na odpady komunalne
zmieszane, z zachowaniem następujących norm:
1. dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, ilość i wielkość pojemników na odpady
komunalne winna odpowiadać co najmniej:
1) pojemnik o pojemności 80l –w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 osoba,
2) pojemnik o pojemności 120l –w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 2 do 3 osób włącznie,
3) jeden pojemnik o pojemności 240l lub dwa pojemniki o pojemności 120l –w przypadku, gdy nieruchomość
zamieszkuje co najmniej 4 osoby.
2. dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których znajduje się powyżej
15 lokali mieszkalnych należy stosować pojemniki o pojemności od 80l do 7000l.
3. dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku należy stosować pojemniki
o pojemności 120l.
4. Dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych o innej pojemności, niż
wymienione w § 18 pkt 1, 2 i 3, przystosowanych do mechanicznego rozładunku, jeżeli właściciel
nieruchomości zaopatrzy się w nie we własnym zakresie.
§ 25. Na każdej nieruchomości użyteczności publicznej powinien znajdować się pojemnik na odpady
komunalne w ilości i pojemności dostosowanej do potrzeb.
§ 26. 1. W ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości
zamieszkałe wyposaża się w pojemniki na odpady zmieszane i worki do zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.
2. Dopuszcza się, w sytuacji okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, zastosowanie czarnych
worków do gromadzenia odpadów zmieszanych, w które właściciel nieruchomości zobowiązany jest
zaopatrzyć się we własnym zakresie.
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§ 27. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do umieszczenia zgromadzonych odpadów
komunalnych w dniu ich odbioru, w miejscu niepowodującym konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości, w sposób:
1) zapewniających swobodny dostęp do nich jednostce wywozowej,
2) niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców oraz osób trzecich,
3) niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.
2. W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, pojemnik
należy wystawić do miejsca, do którego pojazd odbierający odpady komunalne posiada możliwość dojazdu.
§ 28. Drogi publiczne powinny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności minimalnej 15l oraz:
1) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych
umożliwiających bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników,

oraz

2) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych
i przebywania znacznej ilości osób.
§ 29. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez:
1) korzystanie z pojemników w sposób:
a) zgodny z ich przeznaczeniem,
b) nie powodujący ich uszkodzenia lub zniszczenia,
c) uwzględniający ich wytrzymałość oraz dopuszczalne obciążenie.
2) ich systematyczne czyszczenie w celu usunięcia drobnoustrojów, owadów i nieprzyjemnego zapachu,
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 30. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
§ 31. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 32. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (nie poddanych
kompostowaniu) z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu.
§ 33. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości, co najmniej raz na dwa miesiące.
§ 34. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są
z terenu nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Przecław
harmonogramem.
§ 35. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywać można:
1) zgodnie z harmonogramem wywozu, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne,
2) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
3) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, posiadającym stosowne zezwolenie
w tym zakresie.
§ 36. Zużyte baterie i akumulatory przekazywać można do punktów zbiórki w wyznaczonych punktach na
terenie Gminy Przecław, tj.:
1) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
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2) w Urzędzie Miejskim w Przecławiu,
3) w placówkach oświatowych.
§ 37. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) –nieodpłatnie w ramach wyznaczonego limitu.
2. Przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad określony limit następuje również w ramach
świadczenia usługi dodatkowej przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Przecław, na
koszt mieszkańca.
§ 38. Zużyte opony właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać poza harmonogramem
wywozu odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
§ 39. 1. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na
terenie Gminy Przecław (np. dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz kserokopii złożonej deklaracji lub
dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), bez dodatkowych opłat, w ramach
obowiązujących limitów.
2. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie.
3. Informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub
harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
§ 40. Z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, pojemniki służące do
gromadzenia odpadów winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników,
lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 41. Odpady komunalne powstające na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego
winny być odbierane systematycznie, z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie się pojemników,
dostosowaną do specyfiki i ilości powstających odpadów komunalnych.
§ 42. 1. W miejscach publicznych (chodniki, place, przystanki autobusowe, tereny zielone) odpady
komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych, gniazdach śmieciowych, mini PSZOK-ach.
2. Odpady komunalne zgromadzone w koszach ulicznych należy opróżniać co najmniej raz w miesiącu.
3. W koszach ulicznych i obok nich nie mogą być składowane odpady komunalne pochodzące
z gospodarstw domowych, a także z obiektów, w których prowadzi się działalność gospodarczą.
§ 43. Na terenach użyteczności publicznej wyposażonych w odpowiednie pojemniki do zbiórki
selektywnej, gromadzenie odpadów następuje w sposób selektywny.
§ 44. 1. Nieruchomości położone na terenie Gminy Przecław winny zostać –w ramach możliwości
technicznych - przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku, gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomości winny zostać wyposażone
w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniając wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
2. Przyłączenie do sieci nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach prawa budowlanego,
§ 45. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych są zobowiązani do regularnego opróżniania
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy
Przecław.
§ 46. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny, uwzględniający ograniczoną
pojemność zbiorników bezodpływowych oraz zachodzących w ich wnętrzu procesów biologicznych,
w terminach zapobiegających przepełnianiu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania
nieczystości do gruntu, jednak nierzadziej niż raz na pół roku.
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§ 47. Wywóz nieczystości ciekłych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni winien wynikać
z instrukcji ich eksploatacji i być wykonywany przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przecław.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 48. Gmina zapewnia sprawne funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
poprzez:
1) stworzenie warunków zapewniających utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie,
2) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców,
3) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez:
a) organizowanie spotkań różnych grup społecznych poświęconych prawidłowemu gospodarowaniu
odpadami komunalnymi,
b) organizowaniu wycieczek uczniów szkół na obiekty gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) przeprowadzanie pogadanek, lekcji tematycznych, akcji informacyjnych, akcji sprzątania świata,
d) organizowanie konkursów i warsztatów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
5) podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Przecław;
6) propagowaniu selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
7) promowaniu budowy i użytkowania kompostowników przydomowych,
8) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
§ 49. Właściciele nieruchomości winni dążyć do:
1) zwiększenia udziału w odzysku, w szczególności poprzez selektywne gromadzenie odpadów komunalnych
tj. szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury w miejscu ich wytworzenia,
2) racjonalizacji zakupów,
3) wydłużenia okresu użytkowania nabywanych rzeczy, zmniejszenie objętości odpadów oraz stosowanie
opakowań wielokrotnego użytku,
4) ponownego wykorzystywania materiałów i produktów,
5) wydłużenia okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawę,
6) stosowania energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
7) wybierania produktów spełniających kryteria ekologiczne, w tym kryteria wydajności materiałowej,
8) stosowania baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności,
9) stosowania akumulatorów w miejsce baterii,
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
§ 50. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych, ponosząc pełną odpowiedzialność za
zachowanie zwierząt, zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego.
§ 51. Do obowiązków właścicieli psów należy:
1. poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na smyczy, a w przypadku psów ras
uznawanych za agresywne –z założonym kagańcem,
2. sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru,
jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym,
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3. usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na drogach, chodnikach, placach,
parkingach, terenach zielonych,
4. utrzymywanie psów w obrębie nieruchomości.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
§ 52. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych,
ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami w sposób uniemożliwiający im
wydostanie się na tereny publiczne, i nie powodujący uciążliwości, w szczególności zapachowych lub
zagrożenia dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
§ 53. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz
wód powierzchniowych i podziemnych,
2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 54. 1. W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się na obszarze całej gminy.
2. Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji, o której mowa w ust. 1 każdorazowo zostanie podany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 55. Kontrolę przestrzegania niniejszego Regulaminu przeprowadza Burmistrz Przecławia.
§ 56. Kontrolujący mają prawo w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości oraz sprawdzania dokumentów, których posiadanie jest wymagane
niniejszym Regulaminem,
2) wzywania zobowiązanych do stawienia się w siedzibie kontrolującego, w celu okazania dokumentów,
o których wyżej mowa.
§ 57. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz
inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Przecławiu

Zenon Krawczyk

