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UCHWAŁA NR XLI/316/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chorzeminie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i
art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty w Poznaniu z dnia 19.03.2010 r., uchwala
się, co następuje:
§1. Z dniem 31 sierpnia 2010 roku likwiduje się
Szkołę Podstawową w Chorzeminie.
§2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się
kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej Nr 1
w Wolsztynie.

§4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Chorzeminie przejmuje Burmistrz Wolsztyna, z wyjątkiem dokumentacji z przebiegu nauczania, którą należy przekazać Wielkopolskiemu
Kuratorowi Oświaty w Poznaniu w terminie jednego
miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Lisiewicz

§3. Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej
w Chorzeminie zostaje włączony do obwodu Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie.
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UCHWAŁA NR XLI/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008, ze zm.), art. 16 a ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.) Rada Miejska w
Wolsztynie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn, zwany
dalej Regulaminem, o następującej treści:
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości w gminie Wolsztyn.

§2.
1) Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
• chodniku – należy przez to rozumieć część drogi
przeznaczoną dla ruchu pieszych,
• firmie wywozowej – należy przez to rozumieć
podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie burmistrza lub Zarządu Związku na świadczenie usług
w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych,
• gminach-uczestnikach – należy przez to rozumieć
gminy tworzące Związek Międzygminny „Obra”,
• gospodarowaniu odpadami – należy przez to
rozumieć zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi
działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania
odpadów,
• gruzie – należy przez to rozumieć odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów
ceramiki budowlanej (pustaków, cegieł, dachówek,
kafli i in.), pokruszonego betonu itp., wolny od zanieczyszczeń gliną, szkłem, drewnem, plastikiem,
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trocinami, trzciną itp.,
• komunalnych osadach ściekowych – należy
przez to rozumieć pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym
do składu ścieków komunalnych,
• magazynowaniu odpadów - należy przez to rozumieć czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub
unieszkodliwianiem,
• odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
• odpadach obojętnych – należy przez to rozumieć
odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie zanieczyszczają środowiska,
• odpadach problemowych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w myśl ustawy o odpadach, znajdujące się w odpadach pochodzących z
gospodarstw domowych,
• odpadach ulegających biodegradacji – należy
przez to rozumieć te odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
• odpadach wielkogabarytowych – należy przez to
rozumieć odpady komunalne, które ze względu na
swoje rozmiary i masę nie mogą być gromadzone w
typowych pojemnikach,
• pojemnikach na odpady – należy przez to rozumieć pojemniki wymienione w §14 pkt 1, oraz w
szczególnych przypadkach, worki z logo firmy wywozowej,
• posiadaczu odpadów - należy przez to rozumieć
każdego, kto faktycznie włada odpadami,
• Przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
• przystanku komunikacyjnym – należy przez to
rozumieć wydzieloną zatokę przystankową oraz
chodnik na całej dlugości zatoki wraz z wiatą. W
przypadku braku zatoki – chodnik w odległości 15
m w każdą stronę od słupka ze znakiem oznaczającym przystanek komunikacyjny,
• recyklingu – należy przez to rozumieć odzysk,
który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu
uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu
pierwotnym lub innym,
• sezonie letnim – należy przez to rozumieć okres
od 1 kwietnia do 30 września,
• składowisku odpadów komunalnych – należy
przez to rozumieć składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne lub obojętne administrowane przez
Związek,
• ściekach – należy przez to rozumieć nieczystości
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płynne gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (nie dotyczy nawozów naturalnych
płynnych: gnojówki i gnojowicy),
• terenie użyteczności publicznej – należy przez to
rozumieć tereny ogólnodostępne jak parki, zieleńce,
skwery, place, chodniki, jezdnie, parkingi, itd.,
• unieszkodliwianiu odpadów – należy przez to rozumieć poddanie odpadów przekształceniu w celu
doprowadzenia ich do stanu nie szkodzącego środowisku,
• ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.).
• właścicielach nieruchomości – należy przez to
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
• wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne
działania powodujące zmianę charakteru lub składu
tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy,
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,
• zakładzie zagospodarowania odpadami (ZZO) –
należy przez to rozumieć linię dosegregowywania
odpadów gromadzonych selektywnie, magazynowania odpadów wysegregowanych oraz kompostownię, planowanych do budowy, jako element
punktu przeładunkowego Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie,
• zbiornikach bezodpływowych – należy przez to
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstawania,
• Związku – należy przez to rozumieć Związek
Międzygminny „Obra”,
2) Pozostałe pojęcia nie zamieszczone w słowniczku, a używane w niniejszej uchwale zostały zdefiniowane we właściwych przepisach odrębnych.
§3. Regulamin określa prawa i obowiązki:
1) właścicieli nieruchomości,
2) wykonawców robót budowlanych,
3) osób czasowo przebywających na terenie gminy.
DZIAŁ II
Utrzymanie czystości i porządku w gminie w
zakresie gospodarki odpadami
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Rozdział 1
Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych
§4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do:
1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną, zapewniającą ciągłość właściwego przetrzymywania,
ilość pojemników do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych,
2) segregowania odpadów,
3) przygotowania na własny koszt na terenie nieruchomości miejsca na ustawienie pojemników służących do okresowego gromadzenia odpadów, posiadającego następujące cechy:
a) powierzchnię utwardzoną, wyprofilowaną ze
spadkiem zabezpieczającym przed zbieraniem się
wody, błota i innych zanieczyszczeń,
b) dostępność dla użytkowników i pracowników
firmy wywozowej,
4) zawierania pisemnych umów z firmą odbierającą oraz opłacania na jej podstawie wywozu odpadów lub wnoszenia opłat na zasadach prawa lokalnego obowiązującego w gminie,
5) utrzymania w czystości miejsc ustawienia pojemników w przypadku ich regularnego opróżniania;
w przypadku nie dotrzymania terminu wywozu i
nagromadzenia się odpadów stałych poza pojemnikiem, obowiązek przywrócenia porządku obciąża
firmę wywozową,
6) utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym i technicznym, a w okresie letnim do dezynfekowania pojemników na odpady i miejsc ich
ustawienia.
2. W przypadku nie dopełnienia obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 przez
właściciela nieruchomości, jej nierealizowania lub
nie wnoszenia opłat na zasadach prawa lokalnego,
Zarząd Związku wydaje decyzję, w której ustala
sposób regularnego opróżniania pojemników. Koszty związane z wykonaniem wymienionych usług,
obciążają właściciela nieruchomości.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 jest ważna
przez 1 rok. Może jednak ulec przedłużeniu z urzędu
w przypadku nie udokumentowania przez właściciela nieruchomości zawarcia wymaganej umowy,
na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej
obowiązywania.
4. Dopuszcza się możliwość zawierania umów
sezonowych w odniesieniu do właścicieli domków
letniskowych, użytkowanych wyłącznie w sezonie
letnim.
5. Właściciele nieruchomości wykorzystywanych
czasowo w celach rekreacyjnych, na których znajdują się namioty, przyczepy kempingowe itp. zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości dodatkowych pojemników na odpady.
6. Na czas obowiązywania Uchwały nr
XXXVII/305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia
16 października 1997 roku w sprawie świadczeń
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pieniężnych na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji, zwalnia się właścicieli nieruchomości – osoby fizyczne, nie prowadzące działalności
gospodarczej, z obowiązku posiadania umowy, o
której mowa w ust. 1 pkt 4 oraz §7 ust. 2 pkt 2.
§5. 1. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się
możliwość wyznaczenia jednego miejsca ustawienia
pojemników do gromadzenia odpadów dla kilku nieruchomości.
2. Ilość pojemników i ich lokalizację ustala zarząd
Związku.
§6. 1. Odpady komunalne zmieszane należy wywozić na składowisko odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne segregowane: makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy, tekstylia oraz odpady ulegające biodegradacji winny być
zbierane selektywnie na posesjach i dostarczane
do wyznaczonych punktów zbiórki tych odpadów
lub bezpośrednio zbierane przez firmę wywozową.
Podmioty gospodarcze są zobowiązane gromadzić
odpady segregowane w wydzielonych pojemnikach
własnych lub dzierżawionych oraz dostarczać je do
punktów skupu lub zawrzeć umowę na ich odbiór z
firmą wywozową. Powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne
należy gromadzić oddzielnie z przeznaczeniem na
kompostowanie.
3. Odpady problemowe należy wyodrębnić z odpadów komunalnych zmieszanych i za pośrednictwem Związku przekazywać do utylizacji lub odzysku. Dotyczy to w szczególności: opakowań po
farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, smarach, sprzętu RTV i AGD, baterii i akumulatorów,
lamp samowyładowczych, opon itp.
4. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w
wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w
sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości, a wywóz ich odbywać się będzie w terminach
ustalonych przez Związek.
5. Osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze prowadzące remonty winny gromadzić pochodzący z
nich gruz w specjalnych pojemnikach wydzierżawianych od firmy wywozowej lub własnym transportem dostarczyć do punktów przyjmowania tego
rodzaju odpadów. Wykaz punktów znajdować się
będzie w siedzibie Związku. Gruz rozbiórkowy może
być wykorzystywany na cele własne lub przekazywany innym właścicielom nieruchomości.
6. Właściciel wraku pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do jego złomowania przez odtransportowanie do stacji demontażu.
7. Jeśli na terenie nieruchomości powstają odpady komunalne z działalności gospodarczej, winny
być one gromadzone w sposób wyodrębniony. W
wypadku braku możliwości stosowania odrębnych
pojemników, rozliczenie ilości odpadów odbędzie
się wg zryczałtowanej odpłatności w przeliczeniu na
jeden metr kwadratowy użytkowanej powierzchni w
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okresie miesiąca:
1) dla ulicznych punktów gastronomicznych –
7,0 kg,
2) dla sklepów i hurtowni spożywczych – 4,0 kg,
3) dla kiosków z prasą i innych sklepów – 2,0 kg,
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i
przemysłowych – 2,0 kg.
Rozdział 2
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
§7.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
usuwania odpadów komunalnych.
2. Obowiązek ten należy realizować przez:
1) opłacanie kosztów wywozu odpadów komunalnych,
2) zawarcie pisemnej umowy i jej realizowanie
z firmą wywozową posiadającą stosowne zezwolenia; przy zawieraniu umowy istnieje obowiązek rzetelnego przekazywania danych i informacji potrzebnych do właściwego ustalenia normatywnej ilości
odpadów i wynikającej z tego ilości pojemników.
3. Dowody korzystania z usług firmy wywozowej
należy przechowywać przez okres 2 lat.
§8. Komunalne osady ściekowe można stosować
w rolnictwie, do rekultywacji gruntów, do produkcji
kompostu oraz uprawy roślin nie przeznaczonych do
spożycia i produkcji pasz. Warunki, jakie muszą być
spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów
ściekowych zawarte są w przepisach odrębnych.
Rozdział 3
Obowiązki świadczących usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów
§9. 1. Na świadczenie usług na zbieranie i transport odpadów wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które wydawane jest na wniosek zainteresowanego przez Zarząd Związku.
2. Na podstawie odrębnej decyzji działa przedsiębiorca, który prowadzi sortowanie lub kompostowanie odpadów, przed ich przekazaniem do miejsca
unieszkodliwiania lub wykorzystania.
3. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne
z terenu działania Związku zobowiązani są zawrzeć
umowę ze Związkiem na dostarczanie ich na składowiska zarządzane przez Związek.
§10. Kryteria udzielania zezwoleń podmiotom
świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów
oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie w/w usług reguluje uchwała Zgromadzenia Związku.
§11. Stawki opłat za przyjęcie odpadów na składowisko uwzględniające w szczególności koszty
budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji,
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monitorowania i nadzorowania składowiska ustala
Zgromadzenie Związku odrębną uchwałą.
§12. 1. Zarząd Związku sprawuje kontrolę działalności wykonywanej przez firmy wywozowe.
2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia Zarządu Związku, w godzinach pracy firmy wywozowej.
Rozdział 4
Zadania Związku
§13. 1. Utrzymanie czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Wolsztyn
należy do obowiązkowych zadań Związku.
2. Związek realizuje obowiązek określony w ust.
1 poprzez:
1) propagowanie działań na rzecz ekologii wśród
mieszkańców gminy Wolsztyn,
2) wydawanie podmiotom gospodarczym stosownych zezwoleń oraz kontrolowanie działalności gospodarczej w zakresie zgodności wykonywanych
usług z udzielonym zezwoleniem,
3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustaw
oraz niniejszego regulaminu.
Rozdział 5
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
§14. Do gromadzenia odpadów komunalnych służą:
1) pojemniki o pojemności od 60 dm³ do 1100
dm³ oraz kontenery o pojemnościach 4-8 m³ – na
komunalne odpady zmieszane,
2) pojemniki na odpady segregowane w kolorach:
a) niebieskim – na makulaturę, o pojemności: od
1100 dm³ do 2500 dm³,
b) białym – na szkło białe, o pojemności: od 1100
dm³ do 2500 dm³,
c) zielonym – na szkło kolorowe, o pojemności:
od 1100 dm³ do 2500 dm³,
d) żółtym – na tworzywa sztuczne, o pojemności:
od 1100 dm³ do 2500 dm³,
e) czerwonym – na metale i odpady problemowe,
o pojemności: 700 dm³,
f) zielonym (otwarte) – na gruz rozbiórkowy, o
pojemności: 4000 dm³,
g) beżowym – na tekstylia, o pojemności: 2100
dm³,
h) pojemniki na baterie i akumulatory,
i) brązowym – na odpady ulegające biodegradacji,
o pojemności od 10 dm³.
§15. Ustala się następujące częstotliwości usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) wywóz odpadów komunalnych zmieszanych
gromadzonych w pojemnikach od 60 dm³ do 1100
dm³ – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
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2) wywóz odpadów gromadzonych w kontenerach – na zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden
raz w miesiącu,
3) wywóz odpadów segregowanych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
Rozdział 6
Postanowienia dodatkowe
§16. 1. Ustala się poziom wytwarzania odpadów
komunalnych od jednej osoby zamieszkującej na terenie działania Związku w okresie rocznym na poziomie 330 kg.
2. Ustala się poziom wytwarzania odpadów komunalnych od jednej osoby, zamieszkującej w budynkach letniskowych na terenie działania Związku
w okresie rocznym na poziomie 165 kg.
3. Ustala się poziom zawartości odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych w wysokości 71,3 kg od osoby w roku.
4. Ustala się następujące maksymalne poziomy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej
niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, tj. nie więcej niż
53,5 kg/os/r
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej
niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, tj. nie więcej niż
35,6 kg/os/r,
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej
niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, tj. nie więcej niż
24,9 kg/os/r.
5. Ustala się miejsca kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji:
1) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – w miarę możliwości – we
własnym zakresie,
2) z terenów zieleni miejskiej i osiedlowej – na
gruntach wykonawcy robót, ZZO lub innych wskazanych przez Związek.
6. Na prowadzenie kompostowni na potrzeby
własne nie jest wymagane posiadanie zezwolenia.
7. Ustala się dla gospodarstw 1-2 osobowych
możliwość korzystania z pojemników o pojemności
60 dm³, a dla gospodarstw o 3 osobowych i większych z pojemników o pojemności co najmniej 110
dm³.
§17. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do egzekwowania postanowień niniejszej uchwały, od każdej osoby znajdującej się na terenie ich
nieruchomości oraz od podmiotów gospodarczych
i instytucji mających siedziby bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie tych nieruchomości.
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§18. Nie wykonanie obowiązków przez właścicieli
nieruchomości oraz podmioty działający na podstawie zezwoleń, podlega egzekucji administracyjnej.
§19. 1. Zabrania się:
1) ubijania i spalania odpadów w pojemnikach na
odpady, a także wrzucania do nich żarzących się
przedmiotów i popiołów, wylewania do nich odpadów płynnych oraz wrzucania gruzu i ziemi,
2) pozbywania się odpadów poza miejscami do
tego przeznaczonymi,
3) spalania na terenach nieruchomości odpadów
powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji, a w szczególności: opon, tworzyw
sztucznych, drewna impregnowanego i lakierowanego, zniczy itp.
2. Spalanie odpadów roślinnych z ogrodów dozwolone jest do czasu objęcia ich zorganizowanym
odbiorem, pod warunkiem nie powodowania zagrożenia dla ruchu drogowego oraz zachowania przepisów przeciwpożarowych.
§20. 1. Właściciele nieruchomości, które w całości lub części są terenami użyteczności publicznej,
mają obowiązek ustawiania na tych terenach koszy
na odpady.
2. Utrzymanie porządku i czystości na drogach
publicznych należy do zarządcy drogi.
3. Szczegółowe obowiązki w zakresie zimowego
utrzymania dróg gminnych reguluje odrębne zarządzenie burmistrza.
4. Organizatorzy imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska lub giełdy, zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym się
one odbywają w odpowiednią ilość pojemników na
odpady i sanitariatów oraz wywiezienia ich zawartości bezpośrednio po zakończeniu imprezy, nie później niż w ciągu 12 godzin. Dotyczy to także usunięcia skutków tej działalności z terenów przyległych.
5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie
placu budowy zapewnia wykonawca robót budowlanych.
DZIAŁ III
Utrzymanie czystości i porządku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
§21. 1. Obowiązki właścicieli nieruchomości:
1) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu
12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
sposób przyłączenia winien być uzgodniony z właścicielem lub eksploatatorem sieci.
2) Przyłączenie nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość została wyposażona w przydomową,
sprawną oczyszczalnię ścieków przed rozpoczęciem
inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej
na terenie, na którym zlokalizowana jest nieruchomość.

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 139

– 15413 –

3) Właściciele nieruchomości, którzy z powodów
technicznych nie mają możliwości jej podłączenia do
sieci kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w szczelny, bezodpływowy
zbiornik.
4) Dopuszcza się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jedynie w sytuacji, gdy wieloletnie
plany inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej gminy lub Przedsiębiorstwa nie przewidują uzbrojenia terenu w tym zakresie,
5) Zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania podlegają kontroli i ewidencji
gminnej.
6) Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych podlegają kontroli i
ewidencji gminnej.
7) Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie burmistrza na ich opróżnianie i transport
ścieków; częstotliwość opróżniania powinna gwarantować nie zanieczyszczanie powierzchni ziemi
i wód podziemnych wypływem z przepełnionych
zbiorników.
8) Właściciele nieruchomości zobowiązani jest
do zawarcia pisemnej umowy na wywóz ścieków z
uprawionym podmiotem.
9) Dowody wywozu nieczystości właściciel winien przechowywać przez okres 2 lat.
10) W przypadku niedopełnienia obowiązku usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości przez
jej właściciela, burmistrz wydaje decyzję, w której
ustala sposób regularnego opróżniania zbiorników
bezodpływowych; koszty związane z wykonaniem
wymienionych usług, obciążają właściciela nieruchomości.
11) Decyzja, o której mowa w pkt 10 jest ważna
przez 1 rok; może jednak ulec przedłużeniu z urzędu
w przypadku nie udokumentowania przez właściciela nieruchomości zawarcia wymaganej umowy,
na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej
obowiązywania.
2. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika, burmistrz może nakazać jego opróżnienie w celu
sprawdzenia; w przypadku stwierdzenia nieszczelności kosztami opróżnienia będzie obciążony właściciel, w przeciwnym wypadku koszty pokryje gmina Wolsztyn.
3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie, pęknięcia ścian
bocznych, nielegalne odprowadzanie itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie
do uszczelnienia tego zbiornika. Dotyczy to również
sanitariatów przenośnych i szaletów.
4. Burmistrz może upoważnić Przedsiębiorstwo
do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z §21 ust. 1 i 2.
5. Zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków powstałych w wyniku produkcji zwie-
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rzęcej do zbiorników bezodpływowych, w których
gromadzone są ścieki bytowe.
DZIAŁ IV
Obowiązki utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego
§22. Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do oznakowania posesji przez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego domu oraz zapewnić jego należyte oświetlenie.
§23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do utrzymania porządku, czystości oraz należytego
stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
§24. Utrzymanie czystości i porządku w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
administracje budynków komunalnych, wspólnoty
mieszkaniowe, właścicieli kamienic czynszowych,
jest realizowane na podstawie wewnętrznych regulaminów porządkowych.
§25. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych przy granicy
nieruchomości.
2. Przez oczyszczenie chodników ze śniegu i lodu
rozumie się systematyczne:
1) odgarnianie i usuwanie śniegu i lodu,
2) likwidowanie śliskości przez posypywanie materiałami zwiększającymi szorstkość podłoża, bez
dodatków środków chemicznych szkodliwych dla
środowiska.
3. Dopuszcza się pozostawianie odgarniętego
śniegu lub odkutego lodu w pryzmach na chodniku,
wzdłuż krawężnika pod warunkiem, że pozostawiony, wolny pas chodnika umożliwia swobodny ruch
pieszych i nie utrudnia spływu wody do kanalizacji
deszczowej.
4. Przez usuwanie z chodnika błota i innych zanieczyszczeń rozumie się zamiatanie, zbieranie nieczystości stałych i usuwanie zebranych odpadów przez
umieszczenie ich w przeznaczonych do tego celu
urządzeniach.
5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się.
6. Przewoźnicy użytkujący tereny przystanków
komunikacyjnych zobowiązani są do:
1) uprzątania przystanku z błota, śniegu, lodu, piasku, kurzu i innych zanieczyszczeń,
2) likwidacji śliskości,
3) utrzymania wiaty w dobrym stanie technicznym i estetycznym
§26. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
utrzymania w należytym stanie terenów zielonych
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wchodzących w skład ich nieruchomości przez:
1) systematyczne koszenie trawników i poboczy
drogowych,
2) systematyczne usuwanie chwastów,
3) przycinanie drzew i krzewów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
4) podlewanie roślin w okresie suszy.
DZIAŁ V
Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i
warsztatami naprawczymi
§27. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na nieruchomościach pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane
będą do kanalizacji ściekowej i dalej do oczyszczalni
lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych
§28. Naprawy pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi mogą się odbywać
na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są
uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich, a powstałe
w trakcie napraw odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz ustawy o odpadach.
DZIAŁ VI
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich
§29. 1. Na terenach zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta zabrania się zakładania nowych hodowli zwierząt gospodarskich, tj.
trzody chlewnej, bydła, koni, owiec, kóz.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się hodowlę drobiu i królików do 10 szt
na potrzeby własne pod warunkiem zachowania
wymagań higieniczno-sanitarnych i nie stwarzania
uciążliwości dla posesji sąsiednich.
3. W przypadku hodowli pszczół na nieruchomościach nie ogrodzonych szczelnym płotem lub żywopłotem, pasieki winny być usytuowane w odległości
co najmniej 30 m od granic nieruchomości sąsiednich. Pasieki winny być ustawione wylotami uli w
taki sposób, aby wylatujące i przylatujące owady
nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.
DZIAŁ VII
Zasady utrzymania zwierząt domowych
§30. 1. Osoby będące właścicielami psów i innych
zwierząt domowych są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się swoich zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli zwierząt należy w
szczególności:
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1) zarejestrowanie każdego psa w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie w okresie czterech miesięcy od
urodzenia bądź nabycia,
2) prowadzenie psów na uwięzi, w miejscach
publicznych rasy psów uznane za niebezpieczne i
mieszańce tych ras winny być zabezpieczone kagańcem,
3) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami,
4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych itp. i gromadzenie ich w przeznaczonych do tych celów pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na
niesegregowane odpady komunalne,
5) szczepienie psów przeciw wściekliźnie,
6) opłacanie należnej opłaty od posiadania psów,
7) czytelne oznakowanie posesji informujące o
znajdującym się na niej psie,
8) oznakowanie psa – art. w systemie trwałego
znakowania, polegającego na podskórnym wprowadzeniu elektronicznego nośnika numeru kodu identyfikacyjnego przez lekarza weterynarii; w przypadku
szczeniąt w okresie czwartego miesiąca od jego narodzin, w terminie pierwszego szczepienia ochronnego przeciw wściekliźnie, natomiast w przypadku
osobników dorosłych – w okresie pierwszego miesiąca od daty wejścia w posiadanie.
1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic oraz wydzielonych
kąpielisk.
2. Zwolnienie psów od stałego nadzoru jest dozwolone wyłącznie na terenie właściciela nieruchomości, która jest należycie ogrodzona, uniemożliwiając jej opuszczenie przez psa.
3. Osoby, które zauważą bezpańskiego, błąkającego się psa, powinny zgłosić ten fakt Straży Miejskiej w Wolsztynie.
DZIAŁ VIII
Postanowienia dodatkowe
§31. 1. Gmina zapobiega zanieczyszczaniu ulic,
placów, terenów otwartych, w szczególności przez:
zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i lodu oraz
innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.
2. Gmina prowadzi ewidencję:
1) zbiorników bezodpływowych,
2) przydomowych oczyszczalni ścieków,
§32. Zabrania się:
1) wrzucania do koszy publicznych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
2) mechanicznego i chemicznego niszczenia drzew
i krzewów na terenach użyteczności publicznej,
3) wypalania resztek roślinnych na polach, łąkach,
pastwiskach, nieużytkach, poboczach dróg, skarp
rowów i torów,
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4) umieszczania reklam, ogłoszeń i innych informacji w miejscach, w których powodują powstanie
niebezpieczeństwa lub uciążliwości dla innych posesji.
DZIAŁ IX
Przepisy końcowe
§33. W sprawach nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy:
1) rozdziału 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, ze zm.),
2) rozdziału 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze
zm.),
3) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 756 ze zm.)
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§35. Kontrolę i egzekwowanie postanowień regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy Wolsztyn sprawuje Policja, Burmistrz Wolsztyna, Straż Miejska, inne upoważnione osoby, służby lub jednostki oraz w zakresie gospodarki odpadami – Zarząd Związku Międzygminnego „Obra”.
§36. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.
§37. Traci moc uchwała nr XXXVIII/315/06 Rady
Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 marca 2006 r. w
sprawie: regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn (ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2006 r. Nr 75 poz. 1904).
§38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§34. Przepisy §30 ust. 2 pkt ust. 1, 9 stosuje się
z dniem 1.01.2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Lisiewicz

2675
UCHWAŁA NR XLI/323/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
września 1990 roku (tekst jednolity z 2000 roku Dz.
U. Nr 47, poz. 544 z późniejszymi zmianami) oraz
Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
uchwala się, co następuje:
§1. Na wniosek Burmistrza Wolsztyna dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dnia 20 czerwca 2010 roku, tworzy się 2
odrębne obwody głosowania.
§2. Wykaz odrębnych obwodów głosowania, ich
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Lisiewicz

