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2. Sposób realizacji inwestycji okrelonych w §1 mo¿e ulegaæ modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania
najlepszej dostêpnej techniki, o ile nie nast¹pi naruszenie
ustaleñ planu.
3. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujêtych w niniejszym planie, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami), przy czym:

1) wydatki maj¹tkowe gminy okrela Rada Miejska p.n.:
Wieloletni Plan Inwestycyjny,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu miasta, ustala
siê w uchwale bud¿etowej,
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok
bud¿etowy, ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, zwanym Wieloletnie programy inwestycyjne.
§4. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹ w
sposób okrelony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zmianami).

4678
UCHWA£A Nr XXXVIII/343/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Jarocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236,
poz. 2008 ze zmianami), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Jarocin, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

w §2 dodaje siê pkt 8 i 9 w brzmieniu:

8) pojemniku typowym - nale¿y rozumieæ pojemnik przystosowany do opró¿nienia przez pojazd specjalistyczny do
wywozu odpadów.
9) odpadach problemowych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, pochodz¹ce ze strumienia odpadów komunalnych, które ze
wzglêdu na swoje rozmiary, masê i charakterystykê nie
mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych np. od-

pady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, gruz
budowlany, odpady niebezpieczne itp.;
2.

w §4 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

6. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do usuwania
chwastów i utrzymywania estetycznego wygl¹du nieruchomoci. Powy¿sze obowi¹zki uznaje siê za spe³nione,
je¿eli co najmniej dwa razy w ci¹gu roku wykonywane s¹
koszenia lub inne zabiegi zapobiegaj¹ce wystêpowaniu i
rozprzestrzenianiu siê chwastów.;
3.

w §11:

a) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
1a. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek zg³oszenia
faktu rozpoczêcia u¿ytkowania zbiornika bezodp³ywowego, oczyszczalni przydomowej cieków bytowych celem
ujêcia w ewidencji prowadzonej przez gminê, 1 b. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek zg³oszenia faktu zaprzestania u¿ytkowania zbiornika bezodp³ywowego, oczyszczalni przydomowej cieków bytowych celem wykrelenia
z ewidencji prowadzonej przez gminê.;
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. W³aciciel nieruchomoci, która nie jest pod³¹czona do
kanalizacji sanitarnej oraz nie posiada w³asnej przydomo-
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wej oczyszczalni jest zobowi¹zany do przekazania ca³oci
nieczystoci ciek³ych zebranych w zbiorniku bezodp³ywowym w iloci odpowiadaj¹cej iloci zu¿ytej wody pomniejszonej o zu¿ycie wody do celów (np. podlewania ogrodów, potrzeby gospodarstwa rolnego) wed³ug wskazañ
zamontowanego podlicznika, do punktu zlewnego wskazanego w Regulaminie.;
4.

w §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Odpady komunalne drobne, mog¹ byæ gromadzone
jedynie w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach typowych o
pojemnoci (np. 80 l, 1101, 120 l, 240 l, 1100 l) lub kontenerach
wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych.;
5.

w §16 dodaje siê lit. c w brzmieniu:

,,c) na cmentarzach oraz targowiskach.;
5.

w §17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W³aciciele nieruchomoci obowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów:
a) tworzyw sztucznych tj. butelek PET, opakowañ po chemii
gospodarczej (z wy³¹czeniem odpadów nienad¹j¹cych siê
do recyklingu),
b) szk³a bia³ego opakowaniowego tj. butelek, s³oików (z
wy³¹czeniem odpadów nienad¹j¹cych siê do recyklingu),
c) szk³a kolorowego opakowaniowego tj. butelek, s³oików (z
wy³¹czeniem odpadów nienad¹j¹cych siê do recyklingu),
d) makulatury (z wyj¹tkiem odpadów nienad¹j¹cych siê do
recyklingu),
e) odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
f) odpadów niebezpiecznych.;
b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W zabudowie jednorodzinnej stosowaæ mo¿na pojemniki lub worki, oznaczone (logo przedsiêbiorstwa wywozowego) o pojemnoci nie mniejszej ni¿ 80 l przy wywozie raz w
miesi¹cu.;
c)

po ust. 5 dodaje siê ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. W³aciciel nieruchomoci prowadz¹cy selektywn¹
zbiórkê odpadów zobowi¹zany jest posiadaæ umowê na
odbiór przynajmniej czterech frakcji tj. szk³o bia³e opakowaniowe, szk³o kolorowe opakowaniowe, tworzywa sztuczne,
makulatura w sposób opisany w Regulaminie oraz przekazaæ przedsiêbiorcy odbieraj¹cemu odpady, ka¿dego miesi¹ca co najmniej jeden pe³ny worek, niemniejszy ni¿ 80
litrowy, przynajmniej jednej wyselekcjonowanej frakcji. 5b.
W³aciciel nieruchomoci, który w ci¹gu miesi¹ca wyselekcjonuje i przeka¿e przedsiêbiorcy odbieraj¹cemu odpady
minimum 80 l odpadów selektywnie zebranych, powinien
uzyskaæ obni¿kê op³aty za odbieranie odpadów w wysokoci 20% w stosunku do op³aty za odbieranie odpadów
zmieszanych bez prowadzonej selektywnej zbiórki, o której
mowa w ust. 5a.;
d)

ust. 6 lit. a otrzymuje brzmienie:
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a) ka¿dy punkt powinien mieæ zasiêg nie wiêkszy ni¿ 250
m i przypadaæ na niewiêksz¹ iloæ mieszkañców ni¿ 500 
1.000 osób,;
e)

po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:

6a. Ust. 5b stosuje siê odpowiednio do lokali w budynkach wielomieszkaniowych.;
f)

ust. 7 lit. d otrzymuje brzmienie:

,,d) ¿ó³ty-z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, butelki
PET.;
g)

po ust. 8 dodaje siê ust. 8a w brzmieniu:

8a. Przedsiêbiorca posiadaj¹cy zezwolenie na odbieranie
odpadów od w³acicieli nieruchomoci jest zobowi¹zany do
przeprowadzenia przynajmniej raz na pó³ roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych od swoich klientów, z którymi ma
podpisane umowy na odbiór odpadów zmieszanych (dopuszcza siê wykonanie takiej us³ugi poprzez innego przedsiêbiorcê
posiadaj¹cego stosowne zezwolenia).;
h)

po ust. 8a dodaje siê ust. 8b w brzmieniu:

8b. Przedsiêbiorca posiadaj¹cy zezwolenie na odbieranie
odpadów od w³acicieli nieruchomoci jest zobowi¹zany
posiadaæ na terenie Gminy Jarocin minimum jeden punkt
zbiórki odpadów problemowych, który powinien byæ czynny
5 dni w tygodniu przez 8h (dopuszcza siê wykonanie takiej
us³ugi poprzez innego przedsiêbiorcê posiadaj¹cego stosowne zezwolenia).
i)

po ust. 11 dodaje siê ust. 12 w brzmieniu:

12. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania:
a) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
b) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
c) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów, wytworzonych w roku 1995.
Obowi¹zek ten zrealizuj ¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹
zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoci.;
7.

§18 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne iloci odpadów
komunalnych, z których usuniêcia w³aciciel nieruchomoci
musi siê rozliczyæ (przy czêstotliwoci wywozu 2 razy w
miesi¹cu na terenie miasta, raz w miesi¹cu na terenie wsi):
a) 300 kg rocznie na mieszkañca, jednak co najmniej 1
pojemnik 110-120 l na ka¿d¹ nieruchomoæ, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê po uzgodnieniu z przedsiêbiorstwem wywozowym pojemnik typowy o
mniejszej pojemnoci (80 l),
b) dla szkó³ wszelkiego typu 7 l na ka¿dego ucznia i pracownika,
c) dla ¿³obków i przedszkoli 4 l na ka¿de dziecko i pracownika,
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d) dla lokali handlowych 70 l na ka¿de 20m2 powierzchni
ca³kowitej lokalu, lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik 110120 l na jeden lokal,
e) dla punktów handlowych poza lokalem 70 l na ka¿dego
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110120 l na ka¿dy punkt,
f) dla szpitali, internatów, hoteli itp. 27 l na jedno ³ó¿ko,
g) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych pojemnik 110-120 l na ka¿dych 10-ciu zatrudnionych,
h) dla lokali gastronomicznych 27 l na jedno miejsce konsumpcyjne.
i) dla ogródków dzia³kowych 27 l na ka¿d¹ dzia³kê w okresie
sezonu tj. od l marca do 31 padziernika ka¿dego roku i
7 l poza sezonem,
j) dla targowisk 50 l na jedno stanowisko handlowe,
k) dla cmentarzy 10 l na jedno miejsce pochówku.
2. W przypadkach okrelonych w punktach d, e, i h jeli
jest prowadzona dzia³alnoæ spo¿ywcza lub gastronomiczna,
nale¿y dodatkowo ustawiæ w miejscu ogólnodostêpnym dostateczn¹ iloæ koszy na drobne odpady komunalne.;
8.

w§19:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Na ka¿dej zamieszka³ej nieruchomoci powinien siê
znajdowaæ pojemnik(i) o pojemnoci bêd¹cej co najmniej
iloczynem liczby osób rzeczywicie zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoci i obowi¹zuj¹cej dla danej nieruchomoci
normatywnej iloci odpadów, ustalonej wed³ug zasad okrelonych w§18, jednak nie mniej ni¿ 1 pojemnik 110-120 l na
ka¿dej nieruchomoci.;
b)
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po ust. 1 dodaje siê ust. 1a o brzmieniu:

1a. W przypadku nieruchomoci, w której zamieszkuje
jedna osoba na terenie wiejskim lub dwie osoby na terenie
miasta, dopuszcza siê mniejszy pojemnik, lecz nie mniejszy
ni¿ 80 l. Fakt powy¿szy musi byæ zgodny ze stanem ewidencji
ludnoci i liczby osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoci.

Natomiast gdy stan faktyczny ró¿ni siê od stanu ewidencji
ludnoci, nale¿y z³o¿yæ owiadczenie na pimie o odstêpstwach i ich przyczynie.;
c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku budynków wielomieszkaniowych (np.
bloki) nale¿y ustawiæ co najmniej jeden pojemnik sta³y o
pojemnoci 110-120 l na jedno mieszkanie lub odpowiedni¹
iloæ kontenerów dla budynków wielorodzinnych, ustalon¹
wed³ug zasad okrelonych w §18.;
9.

W §20 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

2a. W³aciciel nieruchomoci, która nie jest pod³¹czona
do kanalizacji sanitarnej oraz nie posiada w³asnej przydomowej oczyszczalni ma obowi¹zek podpisania umowy z w³acicielem punktu zlewnego w Cielczy - Przedsiêbiorstwem
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na zrzut
nieczystoci ciek³ych zebranych w zbiorniku bezodp³ywowy w
iloci odpowiadaj¹cej iloci zu¿ytej wody pomniejszonej o
zu¿ycie wody do celów (np. podlewania ogrodów, potrzeby
gospodarstwa rolnego) wed³ug wskazañ zamontowanego
podlicznika.;
10. W §21 dodaje siê ust. 5a w brzmieniu:
5a. Przedsiêbiorca posiadaj¹cy zezwolenie na opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoci ciek³ych ma prawo pobieraæ tylko i wy³¹cznie op³atê za transport
tych nieczystoci do punktu zlewnego w Cielczy od w³acicieli
nieruchomoci, z którymi ma podpisan¹ umowê na odbiór
nieczystoci ciek³ych (op³atê za zrzut cieków pobiera³ bêdzie
w³aciciel punktu zlewnego na podstawie odrêbnej umowy z
w³acicielem nieruchomoci).;
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Jaros³aw £ukasiewicz

