UCHWAŁA NR XXV/201/13
RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie uchwala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kiszkowo określone jako „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kiszkowo ”.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości dotyczące:
a) prowadzenia 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,
b) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
3) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
6) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie –
należy
przez
to
rozumieć
ustawę
z dnia
13
września
1996
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami);

roku

2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi
stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub część takich
budynków;
3) 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;
4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kiszkowo;
5) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami ( dalej: KPGO) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty
przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r (M.P. Nr 101 poz. 1183);
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6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła
w sposób znaczący ich właściwości;
7) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do
odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów,
których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
8) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to bioodpady z ogrodów i parków, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność;
9) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne, pochodzące
z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej
i opakowania z aluminium;
11) odpadach opakowaniowych wielomateriałowych - należy przez to rozumieć wszystkie odpady
opakowaniowe wykonane z co najmniej dwu różnych rodzajów materiałów tak, że nie można ich rozdzielić
w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod fizycznych;
12) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów
pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady
komunalne;
13) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy
o odpadach, w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory,
świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych
i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po
aerozolach, zużyte opatrunki;
14) opłacie – należy przez to zrozumieć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszoną przez
właścicieli nieruchomości określoną uchwałą Rady Gminy Kiszkowo w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności;
15) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
16) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
17) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
18) punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – należy przez to rozumieć punkty
w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy, rozmieszczone w poszczególnych miejscowościach Gminy,
przeznaczone do zbierania frakcji segregowanych odpadów wymienionych w §3 punkt 4;
19) gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK) – należy przez to rozumieć punkt
w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy przeznaczony do zbierania pozostałych frakcji odpadów wymienionych
w §3 punkt 5;
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20) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy
udostępniany przez gminę, uwzględniający zapisy regulaminu, dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru
odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy;
21) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na
tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
22) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane
w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych;
23) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
24) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale pozostawały.
§ 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości: Właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w szczególności poprzez
realizowanie obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, gospodarki ściekowej, uprzątania
śniegu, błota i lodu oraz mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
1. Wymagania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny do pojemników,
b) segregację odpadów należy prowadzić w sposób opisany w §3 niniejszego regulaminu,
c) pojemniki na odpady oraz miejsca ich usytuowania należy utrzymywać w czystości,
d) właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik zawierający odpady zmieszane przed wejściem
na teren nieruchomości w terminie odbioru wyznaczonym harmonogramem.
2. Wymagania dotyczące nieczystości ciekłych:
a) nieruchomość należy przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej niezwłocznie po stworzeniu warunków do
podłączenia,
b) właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązani
są wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz z uwzględnieniem
postanowień punktów c) - g),
c) właściciel nieruchomości, o którym mowa w punkcie b) jest zobowiązany do zgłoszenia zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji prowadzonej przez gminę w celu ich
kontroli w zakresie szczelności i częstości ich opróżniania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
d) właściciel nieruchomości, o którym mowa w punkcie b) zobowiązany jest do regularnego opróżniania
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków korzystając z usług uprawnionego
podmiotu na podstawie zawartej umowy,
e) właściciel nieruchomości, o którym mowa w punkcie b) ma obowiązek udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług uprawnionych podmiotów poprzez okazanie na żądanie osoby uprawnionej przez Wójta lub
Policji stosownych umów oraz dowodów zapłaty za wykonanie ww. usług,
f) zabrania się wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
g) ścieki bytowe należy gromadzić oddzielnie od gnojowicy,
h) zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji deszczowej, sieci melioracyjnej, rowów
otwartych itp.
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i) zabrania się odprowadzania wody deszczowej i melioracyjnej do kanalizacji sanitarnej.
3. Uprzątanie śniegu, błota i lodu.
a) właściciele nieruchomości zobowiązani są uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
b) uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące
w stanie czystości jezdnię,
c) właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części
nieruchomości i odśnieżanie dachów,
d) zabrania się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu.
4. Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
a) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub bezodpływowego zbiornika,
b) na terenach służących do użytku publicznego mycie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego
przygotowanych i specjalnie oznaczonych,
c) właściciele samochodu mogą dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją samochodu
w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód, gleby
i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) pozostałe naprawy, przeglądy i konserwacje, oraz naprawy w wyniku których powstają odpady niebezpieczne
powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
§ 3.
Zakres selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metal,
6) szkło,
7) papier,
8) odpady zielone (z ogrodów),
9) meble i odpady wielkogabarytowe,
10) odpady elektryczne i elektroniczne,
11) baterie i akumulatory,
12) chemikalia,
13) przeterminowane leki,
14) budowlane i rozbiórkowe.
2. Selektywnie zbierane odpady należy umieszczać w pojemnikach do segregacji ustawionych
w wyznaczonych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i gminnym
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPSZOK);
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3. Rozmieszczenie na terenie gminy punktów PSZOK i punktu GPSZOK oraz warunki i terminy korzystania
z nich określi Wójt Gminy podając je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie
internetowej Gminy.
4. Ustala się następujące frakcje zbierania odpadów w PSZOK:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
2) tworzywa sztuczne,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) metal,
5) szkło,
6) papier.
5. Ustala się następujące frakcje zbierania odpadów w GPSZOK:
1) odpady zielone (z ogrodów),
2) meble i odpady wielkogabarytowe,
3) odpady elektryczne i elektroniczne,
4) baterie i akumulatory,
5) przeterminowane leki,
6) budowlane i rozbiórkowe.
7) chemikalia i opakowania po chemikaliach (farby, rozpuszczalniki, oleje itp.),
8) zużyte opony,
9) tekstylia.
6. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie i korzystanie z przydomowego kompostownika
mają obowiązek realizować to zgodnie z zasadami oraz wykorzystywać uzyskany materiał do własnych celów.
§ 4.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości: co dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu.
2. Jeżeli zaistnieje konieczność dodatkowego odbioru odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza
powyższe Wójtowi Gminy Kiszkowo, z siedzibą w Urzędzie Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
w celu uzgodnienia miejsca i warunków odbioru.
3. Odpady segregowane zbierane w PSZOK można dostarczać na bieżąco.
4. Odpady segregowane zbierane w GPSZOK będą odbierane raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Wójta Gminy.
5. Przeterminowane leki samodzielnie dostarczane do wyznaczonych aptek odbierane będą w godzinach ich
pracy.
§ 5.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady realizuje na zlecenie Gminy podmiot odbierający
odpady komunalne.
2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l.
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3. Określa się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkanych uwzględniając następujące normy:
a) dla szkół i przedszkoli 2 l na każdego ucznia i pracownika,
b) dla pozostałych obiektów użyteczności publicznej 2 l na każdego pracownika,
c) dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m2 powierzchni jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
d) dla zakładów pracy w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik o pojemności 120 l na
każdych 10 pracowników,
e) w związku z organizowaniem imprezy masowej organizator jest zobowiązany do wyposażenia miejsca, na
którym ona się odbywa, minimum w jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde 50 osób uczestniczących
w imprezie oraz w toalety przenośne w liczbie minimum jedna na każde 200 osób uczestniczących w imprezie.

§ 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,
b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu,
c) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zm.),
która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
d) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z art. 10 Ustawy
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77 poz. 687),
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów – przewodników,
c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny parków, placów gier i zabaw oraz na tereny objęte zakazem
na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy,
d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
e) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników,
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f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,
4) postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych, w charakterze zwierząt
domowych.
3. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:
a) osób posiadających zwierzęta,
b) zarządcy nieruchomości gdy padłe zwierzę znajduje się na jego nieruchomości.

§ 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, zwierząt futerkowych i innych) jest
zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej takich jak, zwarte tereny zabudowane, zajęte przez
budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi prawa w tym
zakresie,
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno–
epidemiologicznych.

§ 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku, deratyzacji na
terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być
realizowany tylko w miarę potrzeby.
2. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji:
a) wiosenny: od 1 do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego,
b) jesienny: od 1 do 30 września każdego roku kalendarzowego.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
określi, termin jej przeprowadzenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 9.
Postanowienia końcowe Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, sprawuje
Wójt Gminy Kiszkowo.
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§ 10.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
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Uzasadn ienie
Regulamin zgodnie z wymogami ustawy określa szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.
Art.4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje gminie wydanie
odrębnej uchwały ustalającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Nowelą z dnia 29 lipca 2005 r. do ustawy, uchwała ta, została nazwana Regulaminem, co nie oznacza, że
przestała być uchwałą. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. Nr 152 poz. 897), ustawodawca odniósł
się do regulaminów uchwalonych przed dniem nowelizacji ustawy, a mianowicie „Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy uchwalony przed dniem wejścia w życie wyżej przytoczonej ustawy, zachowuje moc
do dnia wejścia nowych regulaminów, nie dłużej jednak, niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie, tj. do 31
grudnia 2012 r.
Rada Gminy do dnia 31 grudnia 2012 r. nie uchwaliła nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, w związku z czym dotychczasowy utracił obowiązującą moc i koniecznym jest uchwalenie
Regulaminu.
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