UCHWAŁA NR 0007.24.2020
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Rada Miejska
w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 0007.13.2019 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Załącznik do uchwały Nr 0007.24.2020
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków zgodnie
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzenia;
8) wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić
właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania
pojemnika lub worka na te odpady;
9) określa warunki uznania, że odpady komunalne są zbieranie w sposób selektywny.
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Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz na terenach służących do użytku publicznego

§2
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków zapewniają
utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające
z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
1.
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub/i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. Pojemniki muszą być zgodne z obowiązującymi normami
oraz posiadać stosowne atesty PZH. Ponadto dla łatwiejszej identyfikacji pojemnik
należy oznakować w sposób trwały przynajmniej numerem nieruchomości,
a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych nazwą np. przedsiębiorstwa;
2.
ustawienie pojemników i/lub worków do zbierania odpadów komunalnych w miejscach
nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz
dostępnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;
3.
utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów
komunalnych;
4.
zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach i workach do tego celu
przeznaczonych w sposób określony w rozdziale 2 i 3.

1.

§3
Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) Papier tj. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i tektury z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych (pozbawione elementów
odpadów mineralnych, biologicznych, szkła, tworzyw sztucznych, metalu itp.)
2) Szkło tj. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
a w szczególności: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po
napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach itp. Szkło
opakowaniowe nie może być stłuczone lub zgniecione.
3) Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady z metali, odpady z tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
4) Popiół paleniskowy pochodzący z kotłów c.o. i kominków.
5) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni tj. skoszona trawa, drobne gałęzie, liście
oraz odpady kuchenne takie jak: obierki warzyw i owoców.
6) Meble i odpady wielkogabarytowe należy przez to rozumieć odpady komunalne
takie jak stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, dywany, materace,
zabawki dużych rozmiarów, rowery, ramy okienne bez szkła z wyłączeniem
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
komunalnych odpadów budowlanych oraz odpadów zielonych (np. choinki, tuje).
7) Odpady niebezpieczne.
8) Przeterminowane leki, chemikalia, resztki farb, lakierów, klejów, żywic,
rozpuszczalniki, zbiorniki po aerozolach, itp.
9) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
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w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek.
10) Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
11) Zużyte opony.
12) Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przez to rozumieć odpady powstałe
w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych
w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców w postaci
w szczególności gruzu ceglanego, gruzu betonowego, tynku, płyt kartonowogipsowych, ceramiki (pozbawione wszelkich elementów plastikowych takich jak
wiaderka, folia budowlana, malarska, wszelkie opakowania po produktach
budowlanych i malarskich, taśm z tworzyw używanych do mocowania produktów
budowlanych i malarskich na paletach, wszelkich konstrukcji metalowej
i plastikowej, tapet, itp. )
13) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), tj. pozostałe odpady komunalne,
które nie podlegają segregacji.
14) Odpady tekstyliów i odzieży.
2. Odpady określone w ust. 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są
gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 należy zbierać w odpowiednich
workach lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki i przekazywać
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w terminach określonych
w harmonogramie. Przedmiotowe odpady można także przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Popiół z palenisk z gospodarstw domowych należy umieszczać w pojemnikach,
a następnie przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w terminach
określonych w harmonogramie.
5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone można zbierać łącznie.
Odpady te mogą być przez właścicieli nieruchomości:
1) wykorzystywane
we
własnym
zakresie
poprzez
kompostowanie
w przydomowych kompostownikach;
2) zbierane w pojemnikach/workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
a następnie przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
w terminach określonych w harmonogramie. Przedmiotowe odpady można także
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7. Odpady niebezpieczne należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
8. Przeterminowane leki, chemikalia, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, rozpuszczalniki,
zbiorniki po aerozolach oraz 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 należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu
i odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, placówkach
służby zdrowia, Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub innych
miejscach wskazanych przez Gminę i Miasto Tuliszków.
9. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
10. Zużyte opony należy przekazywać do punktu serwisowego lub do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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11. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez właścicieli nieruchomości
we własnym zakresie oraz wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji
drobnych prac remontowych należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
12. Pozostałe odpady komunalne, które nie podlegają segregacji należy gromadzić
w pojemnikach i przekazywać je przedsiębiorcy, w terminach określonych
harmonogramem.
13. Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
§4
Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, którzy nie złożyli pisemnej zgody na przystąpienie do gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązani są do:
 zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym
podmiotem, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości;
 wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbiórki odpadów komunalnych
dostosowując pojemność do swych indywidualnych potrzeb z zachowaniem
obowiązujących norm i zapisów niniejszego Regulaminu;
 postępowania z odpadami zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu;
 okazania umowy i dowodów uiszczania opłat w formie faktur/rachunków za usługę
odbioru odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do prowadzenia
selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
 Papier tj. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury
z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych (pozbawione elementów odpadów
mineralnych, biologicznych, szkła, tworzyw sztucznych, metalu itp.)
 Szkło tj. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, a w szczególności:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach itp. Szkło opakowaniowe nie może być
stłuczone lub zgniecione.
 Metale i tworzywa sztuczne tj.: odpady z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
 Popiół paleniskowy pochodzący z kotłów c.o. i kominków.
 Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni tj. skoszona trawa, drobne gałęzie, liście oraz
odpady kuchenne takie jak: obierki warzyw i owoców.
1.

1.

2.
3.

§5
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz zwalczanie
śliskości na tym chodniku.
Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego
posypać piaskiem, w celu zlikwidowania śliskości. Piasek użyty do zwalczania śliskości
należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
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4.

1.

2.

3.

Usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku powinno
nastąpić niezwłocznie po ich pojawieniu się.
§6
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na
własnej nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji
(w szczególności ropopochodnych) powodujących zanieczyszczenie wód i gleby.
Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości przeznaczonych
do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg,
placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników
wodnych, innych wód powierzchniowych otwartych oraz ujęć wód podziemnych.
Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona
na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia
środowiska wodno-gruntowego. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i/lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§7
Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie
Gminy i Miasta Tuliszków:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 do 1100 litrów;
3) worki - pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 60
do 120 litrów i inne znormalizowane;
4) pojemniki (kontenery KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3.
5) worki z folii LDPE o pojemności 60 l i 120 l.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania
kolorystyczne worków i pojemników:
1) worki koloru niebieskiego z nadrukiem „PAPIER – TULISZKÓW”, przeznaczone do
zbierania odpadów z papieru;
2) worki koloru zielonego z nadrukiem „SZKŁO – TULISZKÓW”, przeznaczone do
zbierania szkła oraz opakowań ze szkła;
3) worki koloru żółtego z nadrukiem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE –
TULISZKÓW” przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań
z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;
4) pojemniki na popiół dowolnego koloru z nadrukiem „POPIÓŁ”;
5) worki koloru brązowego z nadrukiem „BIO – TULISZKÓW”, przeznaczone do
zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
1.
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odpadów pochodzących z pielęgnacji zieleni, czyli skoszonej trawy, drobnych gałęzi,
liści oraz odpadów kuchennych takich jak: obierki warzyw i owoców;
6) pojemniki na pozostałe odpady komunalne niepodlegające segregacji koloru czarnego
lub szarego.
3. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.)
odpady należy gromadzić w koszach ulicznych. Minimalna wielkość koszy ulicznych na
odpady komunalne przeznaczonych do ustawienia na chodniku, w ciągu dróg
publicznych nie może być mniejsza niż 35 l.
§8
1. Pojemność pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, przy uwzględnieniu częstotliwości
odbierania odpadów określonej w rozdziale 4, wynosi:
1) do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość;
2) do segregowanych odpadów komunalnych, co najmniej jeden worek z folii LDPE lub
pojemnik na każdy rodzaj odpadu o pojemności od 60 do 120 litrów na każdą
nieruchomość, przy czym dla zabudowy wielolokalowej pojemniki oznaczone
odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego
o pojemności od 240 litrów do 1100 litrów.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają
odpady komunalne, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników i worków do
swych indywidualnych potrzeb, przy uwzględnieniu pojemności wynoszącej minimum:
1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l do odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) oraz co najmniej jeden worek z folii LPDE lub pojemnik na każdy rodzaj
odpadu komunalnego segregowanego o pojemności od 60 do 120 litrów;
2) dla przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz co
najmniej jeden worek z folii LPDE lub pojemnik na każdy rodzaj odpadu komunalnego
segregowanego o pojemności od 60 do 120 litrów;
3) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l do odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) oraz co najmniej jeden worek z folii LDPE lub pojemnik na każdy rodzaj
odpadu komunalnego segregowanego o pojemności od 60 do 120 litów na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l do odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych) oraz co najmniej jeden worek z folii LDPE lub
pojemnik na każdy rodzaj odpadu komunalnego segregowanego o pojemności od 60 do
120 litów na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l do odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) oraz co najmniej jeden worek z folii LDPE lub pojemnik na każdy rodzaj
odpadu komunalnego segregowanego o pojemności od 60 do 120 litów na lokal;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności
120 l do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz co najmniej
jeden worek z folii LDPE lub pojemnik na każdy rodzaj odpadu komunalnego
segregowanego o pojemności od 60 do 120 litów;
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7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l do odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz co najmniej jeden worek z folii
LDPE lub pojemnik na każdy rodzaj odpadu komunalnego segregowanego
o pojemności od 60 do 120 litów na każdych 10 pracowników;
8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika 120 l do odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz co
najmniej jednego worka z folii LDPE lub pojemnika na każdy rodzaj odpadu
komunalnego segregowanego o pojemności od 60 do 120 litów na odpady;
9) dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej, co najmniej jeden pojemnik 120 l do
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz co najmniej jeden worek
z folii LDPE lub pojemnik na każdy rodzaj odpadu komunalnego segregowanego
o pojemności od 60 do 120 litów.
§9
Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz
kompostowników przydomowych:
1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać
przepisy § 22 § 23 i § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich
wystawienie do godz. 700 poza teren nieruchomości, do drogi publicznej. W przypadku
nieruchomości rozproszonych właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić
pojemnik lub worek do dróg publicznych lub innych dróg administrowanych przez
gminę.
§ 10
Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów,
przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na
odpady.
3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony istotnych elementów, np.
pokrywy.
4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych oraz
odpadów innych niż komunalne.
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§ 11
Zakazuje się:
1. Zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób
uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;
2. Wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu
oraz wlewania substancji ciekłych;
3. Umieszczania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe,
przeterminowane leki, 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, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie;
4. Umieszczania w pojemnikach do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych odpadów zbieranych selektywnie;
5. Umieszczania w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury:
a) opakowań z zawartością np. żywności;
b) kalki technicznej, celofanu, papieru termicznego i faksowego, tapet i worków po
materiałach budowlanych;
c) odpadów higienicznych.
6. Umieszczania w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła:
a) szkła stołowego, żaroodpornego, porcelany, fajansu i ceramiki;
b) luster;
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
d) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);
e) szyb samochodowych;
f) żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych;
g) ekranów i lamp telewizyjnych, monitorów.
7. Umieszczania w workach do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
c) opakowań po środkach ochrony roślin;
d) gumy;
e) styropianu budowlanego;
f) zabawek.
8. Umieszczania w workach do selektywnej zbiórki bioodpadów:
a) zepsutej żywności;
b) resztek jedzenia w płynie, np. zupy;
c) surowego mięsa, kości i padliny;
d) drewna;
e) piasku;
f) ziemi (w tym chemicznie skażonej gleby) i kamieni;
g) środków ochrony roślin;
h) odchodów.
9. Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
8

Podpisany

Strona 8

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
publicznego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 12
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie
ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) z terenu nieruchomości – jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że
w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza
niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zbieranych
z nieruchomości:
1) „Metale i tworzywa sztuczne” – jeden raz w miesiącu,
2) „Szkło” – jeden raz na dwa miesiące,
3) „Papier” – jeden raz na dwa miesiące,
4) „Popiół z palenisk” zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów przez
przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem, że w miesiącu lipcu i sierpniu odpady te nie będą
odbierane.
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów
zielonych z nieruchomości zamieszkałych – w miesiącach marzec, listopad, grudzień –
jeden raz w miesiącu, styczeń i luty – brak odbioru, z zastrzeżeniem, że w okresie od
kwietnia do października częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie
rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady
wielkogabarytowe odbierane będą z nieruchomości zamieszkałej według ustalanego
harmonogramu, co najmniej raz w roku.
Dopuszcza się przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
zużytych opon, chemikaliów, przeterminowanych lekarstw oraz 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, do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na
nieruchomościach zamieszkałych.
W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza
się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy, również
z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane
imprezą)
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§ 13
Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna się odbywać po ich wypełnieniu, jednak
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

1.

2.

3.

§ 14
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub usunięcie osadu z oczyszczalni
przydomowych odbywa się na podstawie umowy, zawartej między właścicielem
nieruchomości a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być
dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika.
Właściciele nieruchomości nie mogą dopuszczać do przepełniania zbiornika i wylewania
się ścieków na powierzchnię terenu oraz ich przenikania do gruntu.
Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków
wynika z ich instrukcji eksploatacyjnej.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15
1.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego dla
Gminy i Miasta Tuliszków został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region X
oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) prowadzonej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” w Kaliszu, adres instalacji - Orli Staw 2, gmina Ceków .
2.
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np.
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
3.
Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co
pozwala na pozyskanie surowca odpowiedniej czystości.
4.
Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie
zagospodarowywane z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz rolnictwa.
5.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do
zmniejszania ilości odpadów w szczególności poprzez:
a) minimalizowanie używania jednorazowych toreb (opakowań) z tworzyw nie ulegających
biodegradacji,
b) rozważenie ponownego wykorzystania, naprawy lub odnowienia produktu.
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Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16
1. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) przestrzegania wymagań określonych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, przyjętych odrębnymi
uchwałami Rady Gminy.
2) dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia,
3) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,
4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierzęcych na terenach użytku
publicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce, itp., nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być
gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów, zakaz ten nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki
uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
3. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczone jest wyłącznie na terenach
zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, a odnośnie psów ras uznanych za agresywne albo psów w typie tej rasy
z założeniem kagańca.
§ 17
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy i miasta Tuliszków,
reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta
Tuliszków”

Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 18
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich, drobiu i gołębi pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych,
budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich
(posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 ze zm.)),
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2) gromadzenia nieczystości wytworzonych podczas chowu i hodowli zwierząt zgodnie
z przepisami odrębnymi,
3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
4) zabrania się zanieczyszczania ulic i innych miejsc publicznych odchodami
zwierzęcymi; wprowadza się obowiązek sprzątania odchodów zwierząt gospodarskich
(krowy, konie) prowadzonych po drogach publicznych przez ich właścicieli w trakcie
ich prowadzenia.
3. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w mieszkaniach i pomieszczeniach
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu.

Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 19
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
2) obszary zabudowy zagrodowej.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana co najmniej raz w roku –
w drugiej połowie października lub w listopadzie oraz każdorazowo w przypadku
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9
Określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnień właścicieli
takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub
worka na te odpady
§ 20
1. Właściciele przydomowych kompostowników na odpady zielone i kuchenne
biodegradowalne są zobowiązani do ich systematycznego zagospodarowania, aby nie
powodować zanieczyszczeń ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.
2. Podczas lokalizowania kompostownika należy uwzględniać odpowiednią odległość od
sąsiadujących działek, aby nieprzyjemny zapach nie stanowił uciążliwości dla sąsiadów.
3. Właściciel nieruchomości w przypadku oświadczenia w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego
i kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, nie ma
możliwości przekazywania tych odpadów przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne.
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Rozdział 10
Określenie warunków zastosowania stawki opłaty podwyższonej w przypadku nie
wypełnienia obowiązku zbierana odpadów komunalnych w sposób selektywny przez
właścicieli nieruchomości
§21
1. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości po raz pierwszy nie dopełni obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne powiadomi o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na
podstawie pierwszego powiadomienia upomni właściciela nieruchomości o obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości po raz drugi nie dopełni obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady
komunalne powiadomi o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na
podstawie drugiego powiadomienia określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty
podwyższonej za miesiąc bądź miesiące niedopełnienia obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 11
Przepisy końcowe

1.
2.

3.

§ 22
Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do
przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
Do prowadzenia kontroli i nadzoru nad realizacją obowiązków, określonych
w niniejszym Regulaminie, upoważnione są organy przewidziane w obowiązujących
przepisach prawa.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane
będą środki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
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