UCHWAŁA NR XXVIII/265/2013
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz 679, Nr 134 poz. 777, Nr
149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 poz. 567, z 2013 r. poz. 153), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz.
2008 ze zmianami: z 2005 r. Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 223 poz. 1464,
z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz 1664, z 2010 r. Nr 47 poz. 278,
z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 106 poz. 622, Nr 152 poz. 897, Nr 230 poz.1373, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r.
poz. 21, poz. 228) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile,
Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk
zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/2013
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 marca 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WYRZYSK
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk, zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające
czasowo na terenie Gminy Wyrzysk.
§ 3. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 ze zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 ze zm.)
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach
publicznych
§ 4. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości ciąży na ich właścicielach.
§ 5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz
należytego stanu sanitarno – higienicznego.
1) w zakresie stałych odpadów komunalnych zobowiązani są do:
a) wyznaczenia na terenie nieruchomości miejsc do ustawienia pojemników lub kontenerów
przeznaczonych do gromadzenia stałych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki;
b) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, oraz utrzymywania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
c) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
2) w zakresie utrzymania czystości i porządku na części nieruchomości służących do użytku
publicznego zobowiązani są do:
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a) sprzątania i odśnieżania chodnika przylegającego do nieruchomości. Czynności sprzątania
i odśnieżania należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się zanieczyszczeń, wystąpieniu opadów
śniegu, a w przypadku ciągłego opadu śniegu po ustąpieniu opadu śniegu,
b) gromadzenia 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,
c) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiałów rozbiórkowych i resztek materiałów
budowlanych

powstałych w wyniku budowy, remontu i modernizacji lokali oraz budynków

nieprzydatnych do dalszego ich wykorzystania, których zaleganie może spowodować namnażanie
się szkodników,
d) gromadzenia odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych w specjalnie do tego celu
przystosowanych kontenerach uniemożliwiających pylenie, których usuwanie nie może powodować
utrudnienia w korzystaniu z terenu publicznego. Ustawienie kontenerów na terenach publicznych
należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu publicznego.
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości
pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Ścieki te nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, ziemi, kanalizacji deszczowej a także spływać na
nieruchomości sąsiednie.
2. Naprawa własnych pojazdów samochodowych związana z ich

bieżącą

eksploatacją poza

warsztatami naprawczymi może być przeprowadzana w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowoduje
zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców. Zużyte części i materiały
eksploatacyjne powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. 1. Zabrania się spalania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz w instalacjach
grzewczych budynków.
2. Zabrania się magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do
tego wyznaczonymi w sposób zagrażający bezpieczeństwu sanitarnemu.
3. Zabrania się zakopywania odpadów komunalnych.
4. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.
5. Zabrania się wrzucania do pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych innych odpadów zebranych selektywnie oraz szlamów, śniegu, lodu, gorącego
popiołu i żużlu.
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6. W zabudowie jednorodzinnej i na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się kompostowanie
odpadów zielonych w kompostownikach.
Rozdział 3.
Rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich
utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Odpady komunalne stałe mają być gromadzone na terenie nieruchomości w zamkniętych
i szczelnych pojemnikach lub kontenerach.
2. Dopuszcza się ogólnie dostępne w handlu pojemniki i kontenery o pojemności od 60 litrów wzwyż.
3. Pojemniki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska, sanitarne, a w
szczególności być wyposażone w szczelną pokrywę.
4. Ustala się minimalną pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów

komunalnych na

nieruchomościach na 120 litrów na każde gospodarstwo domowe, w przypadku gospodarstw domowych
tworzonych przez osoby samotne, dopuszcza się korzystanie z pojemników o pojemności 60 litrów.
5. Dla każdej

nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza typu

gastronomicznego lub handel artykułami spożywczymi ustala się minimalną pojemność urządzeń
służących do gromadzenia odpadów komunalnych na 240 litrów na jedną nieruchomość. W przypadku
pozostałych działalności gospodarczych ustala się minimalną pojemność urządzenia do gromadzenia
odpadów komunalnych na 120 litrów.
6. Dla każdej działki rekreacyjnej lub posiadającej taki charakter, na której (również czasowo)
przebywają ludzie ustala się minimalną pojemność urządzeń służących do gromadzenia odpadów na
120 litrów na jedną działkę.
§ 9. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne oraz worki z wyselekcjonowanymi
odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego do odbioru, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
§ 10. Do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz
przystanków komunikacyjnych służą kosze uliczne.
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§ 11. 1. Odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane akcyjnie, nie rzadziej niż jeden raz do roku.
Termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Burmistrz Wyrzyska w porozumieniu z podmiotem
uprawnionym podając do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.
2. Powstające na terenie nieruchomości i zbierane selektywnie baterie, akumulatory, zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne powinny być zbierane akcyjnie nie rzadziej niż jeden
raz do roku. Termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Burmistrz Wyrzyska w porozumieniu
z podmiotem uprawnionym podając do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.
3. Odpady zawierające azbest np. stare płyty cementowo - azbestowe, należy usuwać z terenu
nieruchomości za pośrednictwem firmy posiadającej zezwolenie na wytwarzanie, zbieranie i transport
tego typu odpadów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 12. 1. Do selektywnej zbiórki odpadów służą pojemniki kolorystyczne wskazujące na rodzaj
gromadzonych w nich odpadów, które dodatkowo powinny posiadać napis i oznakowanie określające ich
zawartość oraz logo lub nazwę podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów.
2. Miejsca rozmieszczenia urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach
publicznych określa Burmistrz Wyrzyska, a informacje o ich rozmieszczeniu znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznych.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących
kolorach:
1) niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru,
2) żółty – z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych,
3) zielony – z przeznaczeniem na szkło.
§ 13. 1. Na terenach nie skanalizowanych do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych mają
służyć zbiorniki bezodpływowe posiadające nieprzepuszczalne dno i ściany, spełniające wymagania
określone w przepisach odrębnych.
2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie odchodów pochodzenia zwierzęcego do szczelnych
zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych.
3. Zarówno zbiorniki

bezodpływowe jak i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być

usytuowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 14. 1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z terenu

nieruchomości w terminach

uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. W przypadku działek rekreacyjnych i innych użytkowanych sezonowo, dopuszcza się sezonowe
podpisywanie umów terminowych na świadczenie usług wywozowych z podmiotem uprawnionym do
odbioru i wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
3. Właściciel jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości na stałe lub czasowo, w taką ilość
urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych lub urządzeń o takiej pojemności, aby nie następowało
gromadzenie odpadów komunalnych poza tymi urządzeniami, ich wyciekanie lub wysypywanie.
§ 15. W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców wtórnych podmioty
uprawnione w porozumieniu z właścicielem nieruchomości mogą ustawić na jego nieruchomości
pojemniki lub worki w odpowiednim kolorze do selektywnej zbiórki odpadów.
§ 16. 1. Dla budynków wielolokalowych dopuszcza się stosowanie zbiorczych urządzeń do
gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności minimalnej 1100 l na każde 10 lokali.
2. W przypadku ustalonego zarządu nad nieruchomością wspólną, odpowiedzialność za podpisanie
umów z podmiotami uprawnionymi, utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, porządku i czystości
urządzeń oraz miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych jest ponoszona przez
zarządcę tej nieruchomości.
3. W przypadku braku ustanowienia zarządu, odpowiedzialność za podpisanie umów z podmiotami
uprawnionymi, utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, porządku i czystości ciąży solidarnie na
wszystkich właścicielach/współwłaścicielach nieruchomości, którzy korzystają ze zbiorczych urządzeń
do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych.
4. W przypadku gdy mieszkańcy budynków wielolokalowych nie korzystają ze zbiorczych urządzeń
do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych oraz nie mają ustanowionego zarządu nad
nieruchomościami, odpowiedzialność za podpisanie umów z podmiotami uprawnionymi, utrzymanie
odpowiedniego stanu sanitarnego, porządku i czystości urządzeń oraz miejsc przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych jest ponoszona przez każdego właściciela indywidualnie.
§ 17. 1. Nieczystości ciekłe mogą być wywożone do punktu zlewnego jedynie przez uprawnione
podmioty posiadające w tym celu stosowne zezwolenie.
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2. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą
zabezpieczenie przed ich przelewaniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi
i wód podziemnych, na podstawie umowy z podmiotem uprawnionym.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia złożonego przez właściciela nieruchomości do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał
umowę, na zasadach zawartych w umowie.
4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z instrukcji ich eksploatacji.
5. Pracownicy podmiotu posiadającego odpowiednie zezwolenie do odbioru nieczystości ciekłych, są
zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku
i transportu nieczystości ciekłych.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do
zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę odpadów
dla osiągnięcia następujących celów, określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
poprzez:
1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej
takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło;
3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;
4) wydzielenie odpadów rozbiórkowo - budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych;
5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
2. Gospodarowanie odpadami odbywa się w ramach regionalnych i zastępczych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania wymogów
weterynaryjnych

określonych

w odrębnych

przepisach,

bezpieczeństwa

i środków

ostrożności,

zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te
nie były uciążliwe dla otoczenia.
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2. Właściciele zwierząt domowych obowiązani są do zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed
samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić im należytą opiekę i dozór. W szczególności
zwierzęta domowe, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, winny być trzymane na terenie
nieruchomości na uwięzi lub jeżeli biegają luzem, ogrodzenie winno uniemożliwić wydostanie się na
zewnątrz, a w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą, z odpowiednim napisem.
3. Właściciele

zwierząt

domowych

obowiązani

są

do

usunięcia

spowodowanych

przez

nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.
§ 20. 1. Właściciele psów obowiązani są do zachowania stałej i bezpośredniej kontroli nad psem, a w
szczególności:
1) do prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w kagańcu,
2) do przestrzegania ustalonych zakazów wprowadzania psów do: sklepów, lokali gastronomicznych,
pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej oraz na place zabaw, do
piaskownic i na kąpieliska.
Powyższe nie dotyczy psów przewodników.
2. Zabrania się:
1) puszczania psa bez dozoru chyba, że zwolnienie psa ze smyczy, który ma nałożony kaganiec, ma
miejsce na terenie mało uczęszczanym przez ludzi. Wyjątek ten nie dotyczy psów ras uznanych za
agresywne i mieszańców tych ras,
2) pozostawiania psa bez dozoru,
3) szczucia, drażnienia, płoszenia lub dręczenia zwierząt.
§ 21. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami reguluje odrębna uchwała.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 22. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się produkcji towarowej zwierząt
gospodarskich, dopuszcza się jedynie prowadzenie przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich
wyłącznie na własny użytek.
2. Zakazuje

się

utrzymywania

zwierząt

gospodarskich

na

terenach

skupionej

zabudowy

mieszkaniowej i na terenach zabudowy wielomieszkaniowej.
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3. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody, a powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości będą gromadzone
i usuwane w sposób zgodny z prawem.
4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości.
5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim
ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
6. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości i miejsc publicznych odchodami zwierzęcymi,
karmą, ściółką, piórami lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.
7. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące
pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich. Przy ciągach komunikacyjnych pasieki
powinny być odgrodzone stałą przeszkodą o wysokości min. 2,5 m zapobiegającą wzlotowi pszczół.
8. Każde padłe zwierzę, należy przekazywać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w tym zakresie, w terminie zapobiegającym rozkład zwłok na terenie nieruchomości.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 23. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta
przez szczury i myszy, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na
terenie posesji:
1) w odniesieniu do budynków wielolokalowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności
niezwłocznie w przypadku wystąpienia gryzoni,
2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeby,
3) we wszystkich budynkach i obiektach wymienionych w ust. 1 i 2, w przypadku ogłoszenia
obowiązkowej deratyzacji;
jednakże w każdym z wyżej wymienionych przypadków nie rzadziej niż raz na rok.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 24. Zasady zbierania, w szczególności zasady selektywnego zbierania, pozbywania się oraz
odbierania odpadów komunalnych obowiązują do dnia 30 czerwca 2013 r.
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Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk
Zgodnie z art. 4 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.), Rada Miejska w Wyrzysku ma
obowiązek uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dostosowanie
regulaminu do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 miesięcy od daty uchwalenia
tego planu.
Wykonując powyższe ustawowe obowiązki Gmina Wyrzysk sporządziła „Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk”. Projekt niniejszego regulaminu został zaopiniowany
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Opinią Sanitarną z dnia 13 marca
2013 r. znak ON.HK-0732-7/13.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 152, poz.
897), która nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków związanych z nowymi zasadami
gospodarki odpadami komunalnymi. W szczególności gminy przejęły tzw. władztwo nad odpadami, co
obliguje je do zorganizowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (System).
Celem

stworzenia

optymalnego

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi,

uwzględniającego potrzeby mieszkańców gminy Wyrzysk, a przy tym jak najbardziej ekonomicznego,
zapewniającego spełnienie ustawowych wymogów, podjęto pracę nad utworzeniem Związku
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
Statutowym celem związku jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin – uczestników związku
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych.
Związek przejmie od Gminy Wyrzysk większość zadań związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi oraz powiązane z nimi kompetencje organów gminy.
Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzony jest
wspólnie przez gminy:
1) Białośliwie,
2) Czarnków (gmina),
3) Drawsko,
4) Jastrowie,
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5) Kaczory,
6) Krajenka,
7) Krzyż Wielkopolski,
8) Miasteczko Krajeńskie,
9) Piła,
10) Szydłowo,
11) Ujście,
12) Wieleń,
13) Wyrzysk,
14) Wysoka.
W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/188/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia
29 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi" Rada Miejska w Wyrzysku, wyraziła wolę przystąpienia do tworzonego
związku.
Szczegółowy zakres zadań przekazanych na rzecz związku, jego wewnętrzna organizacja oraz
tryb działania organów zostały określone w Statucie Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, który został przyjęty Uchwałą Nr XX/189/2012 Rady Miejskiej
w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zakres zadań przekazanych przez gminy członkowskie na rzecz Związku nie obejmuje wszystkich
zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zasady zbierania, w szczególności zasady selektywnego zbierania, pozbywania się oraz odbierania
odpadów komunalnych określone zostały Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi i wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku,.
Z tego powodu zasady uregulowane niniejszą uchwałą w powyższym zakresie obowiązują Gminę
Wyrzysk do dnia 30 czerwca 2013 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku jest aktem prawa miejscowego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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