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UCHWAŁA NR XV/174/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Miejska w Pleszewie uchwala:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 roku w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Olgierd Wajsnis
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Załącznik
do Uchwały Nr XV/174/2016
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Pleszew dotyczące:
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych,
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
2) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
2) przeterminowanych leków i chemikaliów,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie,
7) zużytych opon,
8) odpadów zielonych,
9) papieru i tektury,
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10) szkła bezbarwnego,
11) szkła kolorowego,
12) tworzywa sztucznego typu PET,
13) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
14) metali.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w
terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 należy oddawać do Stacjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (SPSZOK), który znajduje się w granicach administracyjnych miasta Pleszewa, do Mobilnych
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do Osiedlowych Punktów selektywnej zbiórki
(dot. odpadów określonych w ust. 1 pkt. 1, 8-14) . Odpady określone w ust. 1 należy oddawać z częstotliwością
określoną w rozdziale 4.
4. Osiedlowy Punkt Selektywnej Zbiórki jest dostępny całą dobę 7 dni w tygodniu, SPSZOK jest dostępny
6 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku od godz. 6.00-20.00, w sobotę od godz. 6.00 - 14.00, natomiast
godziny funkcjonowania Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów Selektywnych będą określone i podane na
stronie internetowej bip.pleszew.pl.
5. Lokalizacja punktów o których mowa w ust. 3, jest umieszczona na stronie internetowej bip.pleszew.pl.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, jeśli:
1) powstały w godzinach nocnych – do 7 rano,
2) powstały w godzinach od 7 do 22 – w ciągu trzech godzin od momentu ich ustania. W przypadku opadów o
charakterze ciągłym, chodnik należy utrzymać w takim stanie, by mógł odbywać się po nim swobodnie
ruch pieszych.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.
3. Dopuszcza się stosowanie do uprzątania zanieczyszczeń opisanych w ust. 1 środków chemicznych – jeśli
środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków
do korzeni roślin.
4. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub środkiem
chemicznym w celu zlikwidowania jego śliskości.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi,
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych,
2) naprawa pojazdów samochodowych nie może stwarzać uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości,
3) naprawa pojazdów samochodowych może dotyczyć wyłącznie drobnych napraw (wymiana wycieraczek,
kół, uzupełnianie płynów itp.).
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
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terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów (L) wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu z dwoma
kółkami;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L wykonane z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L wykonane z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami;
4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu z 4 kółkami;
5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3 wykonane z metalu kryte lub odkryte;
6) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 L;
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się:
1) pojemniki o pojemności 0,8 m3 1,5 m3 i większej w następującej kolorystyce:
a) niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę,
b) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
c) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i i pozostałe odpady opakowaniowe,
d) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
2) worki co najmniej 35 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej
do ilości i rodzajów odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,
3) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej – do zbierania
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
3. Pojemniki o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie
grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.
4. Pojemniki do selektywnej zbiórki na osiedlach mieszkaniowych winny być ustawiane w osiedlowych
punktach selektywnej zbiórki, w których docelowo znajdować się powinny: 4 pojemniki na poszczególne
frakcje – po jednym pojemniku na każdą frakcję oraz jeżeli jest wystarczająco miejsca – pojemnik na pozostałe
odpady, przy czym 1 osiedlowy punkt selektywnej zbiórki powinien przypadać na ok. 300 - 500 osób.
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki w
kolorystyce:
1) niebieski – makulatura,
2) żółty – tworzywa sztuczne,
3) brązowy – odpady biodegradowalne,
4) czarne – zmieszane odpady komunalne,
5) białe – szkło białe,
6) zielone – szkło kolorowe,
6. Kosze uliczne o pojemności 10l, 40 l, 50l winny być rozmieszczone w pasach dróg Publicznych i
przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w odległości:
1) w terenie niezabudowanym – min. 10 L, usytuowane w odległości nie większej niż 10 km od kolejnego
urządzenia;
2) w terenie zabudowanym – od 10 L do 50 L usytuowane w odległości nie większej niż 200 m od kolejnego
urządzenia.
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§ 6. Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, bądź przydomowej
oczyszczalni ścieków, winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom
wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 ze zm.).
Właściciel udostępniający nieruchomość na zorganizowanie imprezy o charakterze masowym
zobowiązany jest do:
1) Wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady,
2) Zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
3) Uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.
§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich
użytkowników jak i pracowników jednostki wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i
utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), na równej
utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
3. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany
utrzymywać w czystości.
4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne ponoszą
właściciele nieruchomości.
§ 8. 1. Zabrania się składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych,
2. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych,
mieszkalnych i targowisk w koszach ulicznych,
3. Zabrania się spalania odpadów z wyjątkiem odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).
§ 9. 1. Minimalne miesięczne normatywy objętościowe odpadów komunalnych wynoszą:
1) dla budynków mieszkalnych – 20 l na mieszkańca lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą
nieruchomość;
2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l
na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;
3) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
4) dla żłobków i przedszkoli – 2 l na każde dziecko i pracownika;
5) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 110 l na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem i targowiskami – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;
7) 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 110 l;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych – pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;
10) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko;
11) dla ogródków działkowych 7 l na każdą działkę;
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12) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych – przyjmuje się
normatyw taki jak w pkt. 1;
13) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności
odpowiadającej koszowi ulicznemu;
14) dla cmentarzy nie mniej niż 2 l na jeden grób;
15) dla terenów targowych - 5 litrów na 1 m2 powierzchni handlowej;
16) dla lokali handlowych i gastronomicznych znajdujących się na targowisku - wg normatywów ustalonych
w ust. 1 pkt. 5 lub pkt. 7.
17) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku- co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na nieruchomość.
2. Uwzględniając powyższe normatywy, dla dwutygodniowego cyklu odbioru: należy dostosować
pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb.
3. Uwzględniając powyższe normatywy dla jednomiesięcznego cyklu odbioru odpadów komunalnych dla
nieruchomości niezamieszkałych należy dostosować ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych
potrzeb.
4. Dla nieruchomości niezamieszkałych istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów
pod warunkiem, że łączna ilość odebranych pojemników z danej nieruchomości w miesiącu nie przekracza
ilości pojemników zadeklarowanych.
§ 10. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na
nieruchomości:
1) na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się pojemnik o pojemności będącej co najmniej
iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej
nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w § 9;
2) na nieruchomościach obejmujących budynki wielomieszkaniowe, biurowe, szpitalne lub inne służące
przebywaniu większej liczby osób łączna objętość pojemników może się różnić o 1/10 w stosunku do
objętości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1;
3) na każdej nieruchomości niezamieszkałej, w tym na targowiskach miejskich, na których powstają odpady
komunalne powinien znajdować się pojemnik lub pojemniki odpowiadające co najmniej ilości odpadów
ustalonych wg zasad określonych w § 9.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, powinna być dostosowana do
ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
1) raz na tydzień - dla budynków wielolokalowych,
2) raz na dwa tygodnie – dla zabudowy jednorodzinnej,
3) raz na dwa tygodnie – dla ogródków działkowych, placówek handlowych i innych przedsiębiorstw, przy
czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować
utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych,
4) raz na miesiąc - dla cmentarzy. W okresie od 01 października do 30 listopada odpady należy odbierać
każdorazowo po napełnieniu pojemników.
2. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się
obowiązek codziennego usuwania odpadów.
3. W przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na użytkach rolnych dopuszcza się pozbywanie
komunalnych odpadów zawierających składniki ulegające biodegradacji z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
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4. Właściciele nieruchomości, pozbywają się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych
w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina
podpisała umowę na odbiór odpadów.
5. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać:
1) w mieście w centrum wyznaczonym obrębem ulic: Kolejowa, Słowackiego, Bogusza, Św. Ducha,
Sopałowicza, Tyniec, Panieńska, Kilińskiego, Garncarska, Sienkiewicza (wraz z ulicami wyznaczającymi
obręb) - dwa razy w tygodniu;
2) w mieście poza centrum – raz w tygodniu
3) na obszarach wiejskich – raz w miesiącu;
4) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię a w
przypadku ich zapełnienia do natychmiastowego uprzątnięcia;
5) Właściciel udostępniający nieruchomość na zorganizowanie imprezy o charakterze masowym zobowiązany
jest usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
6. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz
na cztery tygodnie, natomiast w zabudowie wielomieszkaniowej każdorazowo po napełnieniu pojemników.
7. Właściciele nieruchomości pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych w sposób obejmujący:
1) gromadzenie i przekazanie odpadów biodegradowalnych do Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki,
SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniku lub worku
określonym w § 5,
2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego do Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki,
SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniku lub worku
określonym w § 5,
3) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła kolorowego do Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki,
SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniku lub worku
określonym w § 5,
4) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru, metali oraz opakowań wielomateriałowych do Osiedlowych
Punktów Selektywnej Zbiórki, SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w pojemniku lub worku określonym w § 5,
5) gromadzenie i przekazywanie odpadów z tworzyw sztucznych do Osiedlowych Punktów Selektywnej
Zbiórki, SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniku
lub worku określonym w § 5,
6) przekazanie odpadów wielkogabarytowych do SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych,
7) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach lub workach
przeznaczonych do SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
8) przekazanie odpadów niebezpiecznych do SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych lub rozmieszczonych na terenie miasta pojemników, w tym:
a) przeterminowanych leków, do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na
stronie bip.pleszew.pl.,
b) zużytych baterii, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w
urzędach, placówkach oświatowych, itp.,
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c) pozostałych odpadów niebezpiecznych, w szczególności farb, klejów, rozpuszczalników, środków
ochrony roślin, aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna
oraz opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów, do Punktów
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), których adresy są dostępne na stronach bip.pleszew.pl lub
do przeznaczonego do tego celu samochodu objeżdżającego poszczególne dzielnice według ustalonego
harmonogramu, dostępnego na stronach bip.pleszew.pl.
9) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu
elektrycznego lub elektronicznego,
b) do PZON,
c) do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
d) do SPSZOK lub do Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
10) poddanie komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji kompostowaniu na terenie
nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników
sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych albo do Regionalnej Instalacji do
Przetwarzania Odpadów Komunalnych na warunkach określonych przez zarządcę instalacji.
8. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej
wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu
procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 12. 1. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
Miasto i Gmina Pleszew podejmie następujące działania:
1) w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego
oddziaływania na środowisko:
a) objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym selektywną zbiórką
wszystkich mieszkańców gminy,
b) intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących odpowiednie sposoby postępowania z
odpadami,
c) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia
lub przetworzenia,
d) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
2) w zakresie działań wspomagających postępowanie z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów:
a) kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów,
b) wspieranie wdrażania efektywnych
unieszkodliwiania odpadów,

ekonomicznie

i

ekologicznie

technologii

odzysku

i

c) Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę
możliwości do kontroli odpadów odbieranych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Pleszew pod względem wywiązywania się właścicieli posesji z obowiązku segregacji odpadów na terenie
nieruchomości oraz zgłaszania tych nieprawidłowości do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie
swojej nieruchomości.
2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na
zewnątrz,
3. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe i gospodarskie w miejsca publiczne lub inne przeznaczone do
wspólnego użytku zobowiązane są do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te
zwierzęta. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej
nieruchomości.
2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca
wiosny i jesieni.

