
ZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2020

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 3 lipca 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w

Wyrzysku w sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na terenie

Gminy Wyrzysk.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz § 6 uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia

28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów

prawa  miejscowego  z  gminną  radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Wyrzyska zarządza, co

następuje:

§ 1.  Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej  w  Wyrzysku w sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na

terenie Gminy Wyrzysk, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 03.07.2020r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 10.07.2020r.

§ 3.  Konsultacje  przeprowadzone będą  w formie  zamieszczenia  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej  w  Wyrzysku w sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na

terenie Gminy Wyrzysk, o  którym mowa w §1, w Biuletynie Informacji  Publicznej,  na stronie

internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu

Miejskiego w Wyrzysku, w celu wyrażenia przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione

w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o

wolontariacie, pisemnej opinii w przedmiocie projektu.

§ 4. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: główny specjalista ds. gospodarki odpadami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega zamieszczeniu w Biuletynie

Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w Wyrzysku  oraz  na  tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.144.2020 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie

przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku  w

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLVI/406/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia

szczegółowego  sposobu  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą

działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej  tych  organizacji  Burmistrz  Wyrzyska  w  drodze  zarządzenia  określa  przedmiot

konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu

konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi akt prawa miejscowego zatem wymaga konsultacji

z podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.



Załącznik

do zarządzenia Nr 0050.144.2020

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 3 lipca 2020 roku

P R O J E K T
UCHWAŁY Nr/…../2020

Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia....................2020 roku

w  sprawie  uchwalenia  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy
Wyrzysk

Na podstawie art. 4 ust.1 i ust. 2 oraz ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz 2010 z późn. zm.), art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713 .) po zasięgnięciu
opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pile, Rada  Miejska  w  Wyrzysku
uchwala

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk.

DZIAŁ I
 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

Rozdział 1

Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych

§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania  powstałych na  nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów  komunalnych wyłącznie do  przeznaczonych  na ten
cel pojemników.

§ 2. Na terenie Gminy Wyrzysk prowadzona jest selektywna zbiórka frakcji odpadów 
komunalnych wskazanych poniżej:

     1) papier;
     2) metal;
     3) tworzywo sztuczne;
     4) szkło;
     5) opakowania wielomateriałowe;
     6) przeterminowane leki;
     7) chemikalia;
     8) zużyte baterie i akumulatory;
     9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
    10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
    11) odpady budowlane i rozbiórkowe;



    12) zużyte opony;
    13) bioodpady;
    14) odpady niebezpieczne;
    15) odpady niekwalifikujące 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;

    16) odpady tekstyliów i odzieży;

    § 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do postępowania z odpadami, o których 
mowa w § 1 i § 2 w sposób określony szczegółowo w dziale II i III uchwały.

Rozdział 2

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego

    § 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezagrażający 
życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt.

    § 5. Zanieczyszczenia, o których mowa w § 4 należy uprzątnąć w miejsca niepowodujące 
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

    § 6. Zabrania się zgarniania nieczystości, o których mowa w § 4 na jezdnię.

Rozdział 3

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

    § 7. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że
będzie  się  odbywać  na  utwardzonej  części  nieruchomości,  w  sposób  uniemożliwiający
przedostawanie się powstających w wyniku tych czynności ścieków do wód lub do gruntu.

    § 8. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może się odbywać
wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

       1) postępowania z powstającymi w wyniku naprawy pojazdu samochodowego odpadami w 
sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu;

       2) prowadzenia napraw pojazdu samochodowego w taki sposób, aby uniemożliwić 
przedostawanie się płynów eksploatacyjnych i innych zanieczyszczeń do wód lub do gruntu.

DZIAŁ II

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WARUNKI ICH ROZMIESZCZENIA I

UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM



Rozdział 1

Rodzaje i pojemność pojemników oraz warunki ich rozmieszczenia

    § 9.  1.  Właściciele nieruchomości objęci zorganizowanym przez Gminę systemem odbioru
odpadów  zobowiązani  są  do  wyposażenia  nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zamknięte pojemniki plastikowe spełniające
wymagania polskich norm i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, przeznaczone do
zbierania  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  zgodnie  z  Działem  II
Rozdziałem 1.

2.  Pojemność  pojemników  i  worków  o  których  mowa  w  ust.  1,  musi  zapewniać
zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zarówno tych niesegregowanych (zmieszanych) jak i odpadów zbieranych selektywnie.

3.  Dla  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych   budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi,  ustala  się  minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na
terenie tych nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w zależności
od liczby mieszkańców korzystających z tych pojemników:

1) 1-4 osoby – pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności 120 L;
2) 5-8 osób - pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności 240 L;
3) 9-11 osób - pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności  480 L;

      4) 12-15 osób - pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności  600 L.

    4.  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb pojemność pojemników
do  gromadzenia  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych,  przy  zachowaniu
minimalnej pojemności:

1) dla szkół wszelkiego typu - co najmniej jeden pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności
1100 L;
2) dla przedszkoli - co najmniej jeden pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności 1100 L;
3) dla lokali handlowych, usługowych, gastronomicznych - nie mniej niż jeden pojemnik lub
pojemniki o łącznej pojemności 120 L;
4) dla punktów handlowych poza lokalem – co najmniej jeden pojemnik lub pojemniki o łącznej
pojemności 120 L;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej jeden pojemnik
lub pojemniki o łącznej pojemności 120 L;
6) dla przychodni lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej - co najmniej jeden pojemnik lub
pojemniki o łącznej pojemności 120 L;
7) dla szpitali i hoteli - co najmniej jeden pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności 1100 L;
8) dla cmentarzy - co najmniej jeden pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności 1100 L.

        §10. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
są  zobowiązani  do  wyposażenia  nieruchomości  w  worki  lub  pojemniki  przeznaczone  do
selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1-5. Minimalna pojemność worka lub
pojemnika  przeznaczona  do  zbierania  papieru  oraz  metalu,  tworzyw  sztucznych  i  opakowań
wielomateriałowych wynosi 120 litrów natomiast do zbierania szkła 80 litrów.

2.  Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
zobowiązani  są  do  wyposażenia  nieruchomości  w  worki  lub  pojemniki  przeznaczone  do



selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 pkt 13,  z uwzględnieniem zapisów §17
ust.1.  oraz  ust.3.  Minimalna  pojemność  worka  lub  pojemnika  przeznaczonego  do  zbierania
bioodpadów, w jaki właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość, wynosi
120 litrów.
        

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami innymi, niż określone w ust. 1 i 2,
są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki metalowe lub plastikowe o
minimalnej  pojemności  120  litrów,  spełniające  wymagania  polskich  norm  i  przystosowane  do
urządzeń załadowczych pojazdów, z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie, o których
mowa w § 2 pkt 1-5.

    4.  Pojemność  worków  lub  pojemników,  o  których  mowa  w  ust.  1  oraz  worków  lub
pojemników, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, musi zapewniać zgromadzenie w nich wszystkich
wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-5
oraz pkt 13.

 5. Frakcje odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1-5 oraz pkt 13 należy gromadzić w 
następujący sposób:

        1) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

            a) szkło w workach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego koloru zielonego,
            b) papier w workach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
            c) tworzywa sztuczne, metale  i opakowania wielomateriałowe w workach lub pojemnikach 

    z tworzywa sztucznego koloru żółtego,
d) bioodpady w workach lub pojemnikach koloru brązowego,

        2) w budynkach wielolokalowych:
            

a) szkło w pojemnikach koloru zielonego,
            b) papier w pojemnikach koloru niebieskiego,
            c) tworzywa sztuczne, metale  i opakowania wielomateriałowe w pojemnikach koloru  

    żółtego,
d) bioodpady w pojemnikach koloru brązowego.

§11. 1. Odpady komunalne powstające w miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, 
zieleńce, przystanki autobusowe) należy gromadzić w koszach ulicznych.

   2.  Minimalna  pojemność  koszy  ulicznych  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych wynosi 10 litrów.

        §12. 1. Dopuszcza się ustawienie w miejscach publicznych pojemników przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-5, powstających w
miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe).

2. Minimalna pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1 wynosi 120 litrów.

Rozdział 2

Warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym oraz warunki utrzymania czystości dla miejsc gromadzenia odpadów



       §13. 1.Właściciele nieruchomości objęci zorganizowanym przez Gminę systemem odbioru 
odpadów zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poprzez:

    1) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie 
 odpadów do nich przeznaczonych;

    2) poddawanie obowiązkowemu myciu i dezynfekcji pojemników  w okresie wiosenno -
 -letnim z częstotliwością raz w miesiącu, w okresie zimowym w przypadku takiej potrzeby;
 3) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników 
 poprzez system załadowczy;
 4) zamykanie pojemników wyposażonych w pokrywy zamykające w sposób    
 zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych, owadów oraz  
 gryzoni.

        2.  Właściciele  nieruchomości objęci zorganizowanym przez  Gminę  systemem odbioru
odpadów zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów, dbania, aby miejsca te wolne były od odcieków, odpadów zalegających na
posadzce luzem lub w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu
poza pojemnikami, workami poprzez:

a) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników, worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych;
b) zapewnienie swobodnego dostępu do każdego pojemnika, worka;

    c) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie lub śniegu.

§ 14. W budynkach wielolokalowych dopuszcza się  wyznaczenie wspólnego miejsca,  w
którym zlokalizowane będą pojemniki, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i § 10 ust. 2, ust. 3 dla
kilku  nieruchomości, pod  warunkiem,  że  pojemność  pojemników  umożliwi  zgromadzenie
wszystkich  odpadów  wytwarzanych  na  terenie  wszystkich  nieruchomości  korzystających  ze
wspólnego miejsca do gromadzenia odpadów.

§ 15. 1.  Właściciele  nieruchomości  objęci  gminnym  systemem  odbioru  odpadów
zobowiązani  są  do udostępniania  podmiotowi odbierającemu odpady pojemników lub worków
służących  do  zbierania  odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości  w  wyznaczonym  w
harmonogramie  dniu  odbioru  odpadów  komunalnych,  w  miejscu  zapewniającym  podmiotowi
odbierającemu odpady swobodny dostęp do pojemników lub worków. Gdy takiej możliwości nie
ma, pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych należy wystawić, zgodnie z
harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości.

2. Udostępnienie lub wystawienie pojemników lub worków służących do zbierania odpadów
komunalnych,  o  którym mowa w ust.  1,  powinno nastąpić  nie  później  niż  do godziny 6:00,  w
wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów komunalnych

§ 16. Zabrania się:
    
   1)  gromadzenia odpadów  niebędących odpadami komunalnymi w pojemnikach lub workach

przeznaczonych  do zbierania odpadów komunalnych;
     2)   gromadzenia w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych gorącego popiołu, śniegu lub lodu.



Rozdział 3

Kompostowanie bioodpadów

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

2. Proces kompostowania prowadzi się:

       1) w kompostownikach ogrodowych z tworzywa sztucznego albo metalowego lub;
       2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub belek, 

ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub;
       3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi są zwolnieni w całości z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, jeżeli 
dokonują kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

DZIAŁ III

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

    §18. 1. Właściciele nieruchomości objęci zorganizowanym przez Gminę systemem odbioru 
odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są zobowiązani do:

       1) gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 1, w sposób zgodny 
z postanowieniami § 9;

       2) gromadzenia selektywnie zebranych frakcji odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1-5 oraz 
pkt 13, w sposób zgodny z postanowieniami § 10;

       3) pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z minimalną 
częstotliwością:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych  –  raz na dwa tygodnie,
b) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych  – raz na tydzień,
c)  z  obszaru zabudowy  niezamieszkałej –  raz  na  dwa  tygodnie,  z  wyłączeniem:  
targowisk  z  których  odbiór  odpadów  powinien  następować  każdorazowo  po  
zakończeniu dnia targowego, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność  
gastronomiczna  lub  handlowa  w  branży  spożywczej  –  z  których  odbiór  odpadów  
odbywa się raz na tydzień, a  także innych nieruchomości z których zadeklarowano  
odbiór raz na tydzień,
d)  z  terenu  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe lub  innych  
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz z terenu  
ogródków  działkowych wykorzystywanych  jedynie  przez  część  roku  –  od  1  
kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie,  od 1 listopada do 31 marca –  
raz w miesiącu,



e) z  nieruchomości  niezamieszkałych należących do Gminy  Wyrzysk – raz na dwa  
tygodnie,

       4) pozbywania się odpadów zbieranych w sposób selektywny , o których mowa w § 2 pkt 1-5 
 z minimalną częstotliwością:

                 a) dla nieruchomości zamieszkałych z obszaru zabudowy jednorodzinnej:
-  zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, 
opakowań  wielomateriałowych – raz na dwa tygodnie,
-  zbierane w sposób selektywny odpady z papieru, odpady ze szkła -  raz na 
cztery tygodnie,
-  bioodpady – od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, od 1 listopada 

do 31  marca – raz na cztery tygodnie,
b) dla nieruchomości zamieszkałych z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

             - zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, 
opakowań wielomateriałowych – raz na tydzień,
- zbierane w sposób selektywny odpady z papieru, odpady ze szkła -  raz na dwa  
   tygodnie,
- bioodpady – od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, od 1 listopada 
do  31 marca – raz na cztery tygodnie,

c) z obszaru zabudowy niezamieszkałej – w tym również z nieruchomości  
   niezamieszkałych należących do Gminy Wyrzysk:

- zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, 
opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła  – raz na cztery tygodnie,
- bioodpady – od 1 kwietnia do 31 października – raz w tygodniu, od 1 listopada  
do 31 marca – raz na cztery tygodnie,

d) z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych   
    nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,     
    wykorzystywanych jedynie przez część roku:

- zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, 
opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła  – raz na cztery tygodnie,
- bioodpady – raz na cztery tygodnie,

e)  z terenu ogródków działkowych :
- zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, 
opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła  – raz na cztery tygodnie,
- bioodpady – raz na cztery tygodnie, chyba że kompostowane są we własnym 

  zakresie i na własne potrzeby ogródków działkowych.

 
    §19. 1.  Właściciele  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  objęci
zorganizowanym przez Gminę systemem odbioru odpadów, w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, są zobowiązani do:

       1)  pozbywania się selektywnie zebranych przeterminowanych leków pochodzących z   
 gospodarstw domowych  poprzez ich dostarczenie do:

 a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w 
Wyrzysku przy ul. Pod Czubatką;

 b) specjalnych pojemników w aptekach oraz  przychodniach, których wykaz zostanie 
podany do wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i tablicach sołeckich;



       2)  pozbywania się selektywnie zebranych chemikaliów pochodzących z gospodarstw   
domowych  poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o którym mowa w §19 ust.1 pkt 1a;

       3)  pozbywania się selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów poprzez ich 
dostarczenie do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §19 ust.1 pkt 
1a;
b) specjalistycznych pojemników na odbiór odpadów w miejscach publicznie dostępnych,
c) innych wyspecjalizowanych punktów, zgodnie z właściwymi przepisami;

       4) pozbywania się selektywnie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
poprzez jego dostarczenie do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §19 ust.1 pkt 
1a;
b) podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z 
gospodarstw domowych;
c) punktów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego w przypadku zakupu nowego sprzętu;

     5)  pozbywania się selektywnie zebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o 
którym mowa w §19 ust.1 pkt 1a;

     6)   pozbywania się selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, poprzez 
ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa 
w §19 ust.1 pkt 1a;

     7) pozbywania  się  selektywnie  zebranych  zużytych  opon,  poprzez  ich  dostarczenie
do punktu  selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §19 ust.1 pkt 
1a;

     8) pozbywania się selektywnie zebranych  bioodpadów, poprzez ich dostarczenie do punktu  
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  o którym mowa w §19 ust.1 pkt 1a lub  
zagospodarowanie we własnym zakresie w kompostowniku zlokalizowanym na terenie  
nieruchomości  lub  przekazywania  zgodnie  z  §  10  ust.  5  pkt  1d  w  odpowiednich  
pojemnikach podmiotowi odbierającemu odpady;

     9) pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez ich dostarczenie do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §19 ust.1 pkt 1a;

    10) pozbywania się 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  poprzez  ich  dostarczenie  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  
komunalnych, o którym mowa w §19 ust.1 pkt 1a;

    11) pozbywania się odpadów tekstyliów i odzieży poprzez ich dostarczenie do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §19 ust.1 pkt 
1a;
b) wyznaczonych do tego celu, usytuowanych w miejscach publicznie dostępnych, 
pojemników lub innych punktów do tego przeznaczonych.



    2. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,  objęci zorganizowanym
przez  Gminę  systemem  odbioru  odpadów,  mogą  we  własnym  zakresie  dostarczyć  do  punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  o którym mowa w §19 ust.1  pkt  1a, wszystkie
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wymienione w § 2 pkt 1-16.
            

§ 20. Pozbywanie  się  odpadów  komunalnych  z  terenów  przeznaczonych  do  użytku
publicznego gromadzonych w sposób zgodny z postanowieniami § 11 i § 12 dokonywane będzie z
częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na 2 tygodnie.

    § 21. 1.Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone
do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych  zobowiązani  są  do  opróżniania  tych  zbiorników  z
częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie.

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości przez podmiot posiadający
koncesję  na  wywóz  tych  nieczystości,  w  sposób  gwarantujący  podjęcie  wszelkich  działań
zapobiegawczych w obliczu ryzyka wystąpienia szkód w środowisku.

3.  Opisana  w  ust.1  i  ust.2  częstotliwość  oraz  sposób  postępowania  z  nieczystościami
ciekłymi  dotyczy również terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

DZIAŁ IV

INNE WYMAGANIA
WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

    § 22. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do
zmniejszania ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów  dla  osiągnięcia  założonych  celów  określonych  w  Wojewódzkim  Planie  Gospodarki
Odpadami.

DZIAŁ V

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

   § 23. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak, aby:

    1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;
    2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;
    3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 24.  1.  Właściciele lub opiekunowie zwierząt  domowych są zobowiązani do uprzątania
zanieczyszczeń  spowodowanych  przez  te  zwierzęta  w  miejscach  przeznaczonych  do  użytku
publicznego, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki, skwery itp.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych korzystających z
pomocy psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych mających psy asystujące.



DZIAŁ VI

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA
TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 25. 1.Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej zobowiązane są do zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń dla
zwierząt gospodarskich oraz gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu i
hodowli  zwierząt  w  sposób  uniemożliwiający  zanieczyszczenie  terenu  nieruchomości,  wód
powierzchniowych i wód podziemnych.

2.Zakazuje się  chowu i  utrzymywania zwierząt  gospodarskich na następujących terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych przez:

a) budownictwo  mieszkaniowe wielolokalowe;
b) instytucje użyteczności publicznej;
c) rodzinne ogrody działkowe;
d) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, na których nie ma odpowiednich budynków i

budowli dla zwierząt gospodarskich .

DZIAŁ VII

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 26.Obowiązkowej deratyzacji przeprowadzanej co  najmniej jeden raz w roku - w okresie 
od 15 kwietnia do 31 maja lub w okresie od 15 września do 31 października -  podlegają:

       1)  budynki wielolokalowe;
       2)  budynki gospodarcze;
       3)  budynki użyteczności publicznej;
       4)  nieruchomości niezamieszkałe, które udostępniają miejsca noclegowe oraz w których  

prowadzone są punkty gastronomiczne;
       5)  zakłady wytwarzające odpady pochodzenia zwierzęcego;
       6)  nieruchomości zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do   

przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych gdzie 
wytwarza się odpady.

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

    § 28. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/265/2013 
Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Wyrzysk.



    § 29. 1. Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


