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UCHWAŁA Nr XII/98/2011
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opalenica.
(Poznań, dnia 30 listopada 2011 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr
214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr
52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z
2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z
2005r. Nr 180, poz. 1496; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; Nr 215, poz.
1664; z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622) uchwala się Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opalenica, zwany dalej "Regulaminem"
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie:
1)
utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Opalenica;
2)
rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, ich rozmieszczenia i utrzymania;
3)
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4)
maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów;
5)
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6)
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;
7)
wyznaczania obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)
właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielorodzinnym, w którym ustanowiono odrębne własności lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli
lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;
2)
odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
3)
odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu
na swoje rozmiary nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie
nieruchomości, np.: meble, sprzęt gospodarstwa domowego o dużych gabarytach, dywany, materace
itp.;
4)
odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
5)
odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji,
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
6)
odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym
opakowania wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu

przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;
7)
odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów powstających w wyniku
remontów w gospodarstwach domowych i budów;
8)
odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów niebezpiecznych w
rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych,
benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, zużyte opatrunki;
9)
nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w
zbiornikach bezodpływowych;
10)
zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć szczelne instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
11)
stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
12)
chodniku - należy przez to rozumieć teren zawarty pomiędzy granicą nieruchomości a
krawężnikiem jezdni jako wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego;
13)
zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie
hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w
celach niehodowlanych;
14)
zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy,
pszczoły i zwierzęta futerkowe;
15)
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
16)
budynku mieszkalnym wielorodzinnym - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami
wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje
mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć
zabudowę z wieloma wejściami;
17)
budynkach użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do
wykonywania funkcji administracji państwowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i
wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inne ogólnodostępne budynki przeznaczone do wykonywania
podobnych funkcji;
18)
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć sprzęt określony w
przepisach odrębnych, pochodzący z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w
rozumieniu przepisów o odpadach.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości:
1)
w zakresie stałych odpadów komunalnych poprzez:
a) wyznaczenie na terenie nieruchomości:
– miejsc do ustawienia pojemników lub kontenerów przeznaczonych do gromadzenia stałych
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
– miejsc do ustawienia pojemników lub kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów
pochodzących z selektywnej zbiórki (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; w
zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się wyznaczenie wspólnego miejsca dla ustawienia
pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych dla posesji sąsiadujących ze
sobą,
b) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz utrzymanie tych urządzeń w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

c) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
d) zawarcie pisemnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie,
e) okazywanie organom kontrolnym umów i dowodów płacenia za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych;
2)
w zakresie nieczystości ciekłych poprzez:
a) przyłączenie nieruchomości zabudowanych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w terminie trzech
miesięcy od dnia przekazania do eksploatacji, a w przypadku jej braku, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych. Obowiązek podłączenia do istniejącej sieci
kanalizacyjnej nie jest wymagany, jeżeli nieruchomość została wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych przed
wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w ulicy,
b) uzgodnienie z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych - Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
c) zawarcie na piśmie umowy na odbiór ścieków lub umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego
nieczystości ciekłych lub umowy na wywóz osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie,
d) okazywanie organom kontrolnym umów i dowodów płacenia za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników nieczystości ciekłych, wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni oraz dostawy wody
pitnej
e) dokonywanie zgłoszenia właściwym organom określonym w przepisach odrębnych, przed
przystąpieniem do budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
f) przyłączenie nieruchomości do istniejącej w ulicy sieci kanalizacyjnej na własny koszt w przypadku
nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia
nieczystości ciekłych;
3)
w zakresie utrzymania czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku
publicznego poprzez:
a) zapewnienie systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, oczyszczania z opadłych liści i
innych zanieczyszczeń, systematycznego koszenia trawników i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji
drzew i krzewów,
b) sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości chodnika przylegającego do nieruchomości; czynności
sprzątania, odśnieżania i usuwania śliskości chodnika należy wykonywać w sposób niezakłócający
ruchu pieszych i pojazdów niezwłocznie po opadach,
c) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i
pojazdów oraz nieutrudniający ruchu, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji,
d) utrzymanie czystości i porządku (bieżące usuwanie zalegających odpadów, koszenie wysokich traw i
chwastów itp.) na terenach niezabudowanych,
e) usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich
pojawieniu się,
f) utrzymanie w należytym stanie sanitarnoporządkowym i technicznym placów zabaw przeznaczonych
do wspólnego użytku,
g) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków mieszkalnych,
h) gromadzenie odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych w specjalnie do tego celu
przystosowanych kontenerach uniemożliwiających pylenie, których ustawienie nie może powodować
utrudnienia w korzystaniu z terenu publicznego; ustawienie kontenerów na terenach publicznych
należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu publicznego,
i) wyposażenie miejsc publicznych takich jak: drogi publiczne, parki, skwery, chodniki itp. w
odpowiednią ilość koszy ulicznych na odpady komunalne wykonanych z materiałów niepalnych,
uzależnioną od natężenia ruchu;
4)
w zakresie innych wymagań poprzez:
a) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, na terenie nieruchomości pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami odrębnymi; ścieki te nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej,
b) naprawianie pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi, w obrębie nieruchomości,
jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców; zużyte
części i materiały eksploatacyjne powinny być zagospodarowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi. Do
zarządcy drogi należy zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego celu
przeznaczonych oraz pozbywanie się błota, śniegu, lodu i opadłych liści oraz innych zanieczyszczeń

uprzątniętych z chodników przez właścicieli posesji przyległych do drogi publicznej.
3. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do wyposażenia miejsc, w których one odbywają
się, w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne, zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, a
bezpośrednio po zakończeniu imprezy do oczyszczenia terenu, wywiezienia odpadów oraz oczyszczenia
terenów przyległych (jeżeli występuje taka potrzeba).
§ 4. Zabrania się:
1)
spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w instalacjach grzewczych budynków;
2)
magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
3)
zakopywania odpadów;
4)
odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych; kanalizacji
deszczowej oraz wypompowywania ich na grunt;
5)
zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię;
6)
umieszczania na budynkach plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków bez
uzyskania zgody właściciela obiektu;
7)
wrzucania innych odpadów zebranych selektywnie oraz szlamów, śniegu, lodu, gorącego
popiołu i żużlu do pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych (zmieszanych);
8)
spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów;
9)
mycia i naprawy pojazdów na ulicach, placach, parkingach;
10)
wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż
te, na które przeznaczony jest pojemnik lub worek.
§ 5. Dopuszcza się:
1)
na terenie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych kompostowanie odpadów zielonych
w kompostownikach, pod warunkiem, że spełniają one wymogi określone w przepisach odrębnych;
2)
na własnej nieruchomości inną formę gromadzenia odpadów powstałych w wyniku robót
budowlanych, pod warunkiem zabezpieczania przed zanieczyszczeniem gleby, wód oraz pyleniem i
zaśmiecaniem terenów przyległych.
Rozdział 3
Rodzaje i pojemności urządzeń do zbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na
terenie nieruchomości oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania
§ 6. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do używania, w celu zbierania odpadów komunalnych,
typowych pojemników, kontenerów oraz worków odpowiednio oznaczonych i dostarczonych przez podmioty
uprawnione.
2. Typowe pojemniki służące do zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych powinny mieć
pojemność od 110 do 1200 litrów oraz uchwyty umożliwiające sprawny ich rozładunek i przemieszczanie.
3. Typowe kontenery do zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych powinny mieć pojemność od 1
m3 do 7 m3 oraz zaczepy pozwalające na ich sprawny za-i wyładunek oraz przemieszczanie.
4. Worki na odpady komunalne winny być odpowiednio oznakowane przez podmiot uprawniony, który
usuwa zgromadzone w nich odpady. Kosze uliczne i pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
zlokalizowane w miejscach publicznych, na drogach, placach i ulicach, w parkach i zieleńcach, a także w
innych miejscach publicznych winny być z daleka widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 30
litrów. Ilość ustawionych koszy ulicznych i podobnych pojemników winna być dostosowana do potrzeb
przechodniów.
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zabudowanej zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do
wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden typowy pojemnik na odpady komunalne.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić co najmniej jeden typowy pojemnik na odpady
komunalne na każdy lokal mieszkalny znajdujący się na terenie nieruchomości.
3. Jeżeli liczba lokali mieszkalnych na terenie nieruchomości wynosi osiem lub więcej, pojemniki na
odpady komunalne mogą być zastąpione kontenerami, w liczbie odpowiadającej potrzebom.
4. W celu wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zaleca się, w miarę możliwości,
ustawianie odrębnych, odpowiednio oznaczonych pojemników na poszczególne rodzaje odpadów.
5. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów na terenie nieruchomości winny być odpowiednio
wydzielone umożliwiając dostęp do nich użytkownikom oraz dojście lub dojazd pracowników podmiotu
uprawnionego. Miejsca gromadzenia odpadów oraz ich lokalizacja winny odpowiadać wymaganiom
określonym w przepisach, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

6. Właściciel nieruchomości winien zapewnić niezakłócone opróżnianie pojemników oraz wywóz i
przywóz kontenerów, jak i nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w okresach określonych w
umowie zawartej z podmiotem uprawnionym.
7. Gnojowniki w gospodarstwach rolnych muszą spełniać wymogi prawa budowlanego, w szczególności
posiadać dno i ściany.
§ 8. 1. Nieruchomość, która nie została przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej, winna zostać przez
jej właściciela wyposażona w zbiornik bezodpływowy, który należy opróżniać i dezynfekować w miarę
potrzeby.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego winna uwzględniać normatywne ilości nieczystości ciekłych
na jednego mieszkańca, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków należy dostosować do ilości wytwarzanych
nieczystości ciekłych, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach
odrębnych.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych stałych nie rzadziej niż raz na miesiąc,
a z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie,
nie stwarzając uciążliwości i zagrożeń dla zdrowia ludzi, z zachowaniem podstawowych przepisów
higieniczno - sanitarnych.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następować winno z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu. Opróżnianie, o
którym mowa w art.6 ust.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozliczane jest w oparciu o
przeciętne zużycie wody z okresu zimowego określone na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w
przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z odrębnych przepisów.
3. Opróżnianie koszy ulicznych i innych podobnych pojemników winno następować w miarę potrzeby,
jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
4. Ustala się następującą częstotliwość i zasady odbierania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1)
wyselekcjonowane odpady papieru i tektury, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i
metali, odpady opakowaniowe ze szkła oraz zużyte baterie - nie rzadziej niż raz w miesiącu w
zabudowie jednorodzinnej wg harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady i nie
rzadziej niż co miesiąc w zabudowie wielorodzinnej;
2)
wielkogabarytowe odpady komunalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - na
indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, lecz nie rzadziej niż raz w roku;
3)
odpady z remontów - na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;
4)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonych przez firmy wywozowe oraz do punktów
sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
5)
właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazywania zużytych baterii i akumulatorów
podmiotowi odbierającemu zużyte baterie lub akumulatory albo do miejsca odbioru prowadzonego m. in.
przez sprzedawcę detalicznego, sprzedawcę hurtowego baterii lub akumulatorów, przedsiębiorcę
świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub akumulatorów; podmiotami zbierającymi
zużyte baterie lub akumulatory są m. in. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
6)
osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać zgodnie z warunkami eksploatacji;
7)
do odbioru przeterminowanych leków służą odpowiednio oznakowane specjalne pojemniki
ustawione w aptekach i przychodniach.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz ponoszą pełną odpowiedzialność
za zachowanie tych zwierząt.
§ 11. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

1)
w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,
b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, miejsc kultu
religijnego, miejsc pochówku, placówek handlowych lub gastronomicznych, z wyjątkiem psów
przewodników,
c) niewprowadzanie zwierząt na tereny boisk, stadionów, placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
skwerów,
d) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń, w tym odchodów pozostawionych przez zwierzęta
domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, elewacji budynków,
klatkach schodowych, w piwnicach, na terenach przyblokowych oraz w innych miejscach wspólnego
użytkowania; nie dotyczy to psów przewodników,
e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
2)
w odniesieniu do psów:
a) zarejestrowanie psa w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, w terminie 14 dni od dnia wejścia w jego
posiadanie; rejestracji podlegają również psy, za które podatek od posiadania psów nie jest
uiszczany z powodu zwolnień ustawowych lub innych przepisów; obowiązek rejestracji nie dotyczy
szczeniąt w wieku do 2 miesięcy,
b) stworzenie takich warunków, aby psy nie mogły samodzielnie wydostawać się poza nieruchomość,
jak i stwarzać zagrożenia dla osób postronnych,
c) opatrzenie nieruchomości, na terenie których znajdują się psy mogące stwarzać zagrożenie lub psy
ras uznanych za agresywne estetyczną i czytelną tabliczką z informacją: "uwaga pies" lub podobną,
d) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub innego zagrażającego
otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
e) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Opalenicy na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
f) inne obowiązki określone w przepisach szczególnych (obowiązkowe szczepienia, podatek od
posiadania psów itp.).
2. Psy przebywające w miejscach publicznych bez opieki lub nadzoru podlegają schwytaniu i
umieszczeniu w schronisku dla zwierząt.
3. Psy, o których mowa w ust. 2, poddane będą obserwacji w celu ustalenia ich stanu zdrowia.
4. W przypadku ustalenia właściciela lub dotychczasowego posiadacza psa będzie on zobowiązany do
zwrotu udokumentowanych kosztów schwytania i przechowywania zwierzęcia oraz jego badania lub
leczenia.
5. Sposób dalszego postępowania z psami chorymi lub stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia
uzależniony jest od opinii lekarza weterynarii.
6. Psy uznane przez lekarza weterynarii za zdrowe, których właściciele lub dotychczasowi posiadacze
nie odbiorą z miejsca odosobnienia, mogą być oddane osobom gwarantującym sprawowanie nad nimi
właściwej opieki.
Rozdział 6
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich
§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie miasta Opalenicy jest możliwe pod warunkiem
niestwarzania uciążliwości dla środowiska i mieszkańców oraz nienaruszania obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.
2. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach pracowniczych ogrodów działkowych
określają regulaminy obowiązujące na tych terenach.
3. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w taki sposób, aby pszczoły nie zakłócały
korzystania z nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących.
§ 13. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są, na swój koszt, do:
1)
usuwania odchodów zwierząt gospodarskich (bydła, koni i innych) zaprzęgniętych do wozów,
pędzonych lub prowadzonych po drogach publicznych;
2)
usuwania i transportu do zakładów utylizacyjnych zwłok padłych zwierząt;
3)
utylizacji resztek i szczątków padłych zwierząt.
Rozdział 7
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie
nieruchomości co najmniej raz w roku w okresie między 15 kwietnia a 15 maja oraz na bieżąco w przypadku

wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.
2. Dokładny termin i obszar przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Opalenicy podaje do
wiadomości poprzez obwieszczenie.
Rozdział 8
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 15. 1. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w Regulaminie upoważnia się
Straż Miejską w Opalenicy.
2. Kontrole mogą prowadzić również inne osoby imiennie upoważnione przez Burmistrza Opalenicy.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić podmiotom określonym w ust. 1 i 2
nieruchomość do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w Regulaminie.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
§ 17. Naruszenie przepisów Regulaminu podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 18. Traci moc Uchwała Nr XXVI/223/06 Rady Miejskiej w Opalenicy z dn. 27 lutego 2006r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Opalenica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 63, poz. 1604 i Nr 132,
poz. 3230).
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

