
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/467/2018 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl". 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15  i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl 

w formie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl", stanowiącego 

Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 13 lipca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl” (Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 15.07.2016 r. poz. 4644) oraz Uchwała Nr XXVII/239/2016 Rady 

Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 

z 06.12.2016 r. poz. 7652).  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  

(-) Marcin Brambor  

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 marca 2018 r.

Poz. 2785



Załącznik do Uchwały Nr XLIX/467/2018 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 

z dnia 26.03.2018 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 
 

 

Rozdział 1.  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl, zwany dalej 

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie Gminy 

Nowy Tomyśl. 

 

§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy 

Tomyśl dotyczące:   

 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub  przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników, 

 

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 

 

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 
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1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 

2) zbierania powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach do 

tego celu przeznaczonych w sposób określony w Rozdziale 2 i 3, 

 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania  następujących 

rodzajów odpadów: 

1) papieru i tektury, w tym opakowań z papieru i tektury, 

2) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, 

3) szkła, w tym opakowań ze szkła, 

4) metali, w tym opakowań aluminiowych, 

5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i 

odpadów zielonych, 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

8) przeterminowanych leków, 

9) zużytych baterii i akumulatorów, 

10) chemikaliów, 

      11)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 

12)  zużytych opon, 

13) odzieży i tekstyliów, 

14) popiołu, 

15) opakowań wielomateriałowych. 

 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 6) oraz pkt. 15) odbierane są sprzed posesji lub właściciele 

nieruchomości mogą przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 7) - 9) można dostarczyć do wyznaczonych miejsc lub właściciele 

nieruchomości mogą przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) -6) oraz 10) - 14)  właściciele nieruchomości mogą przekazać do 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

5. Właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów komunalnych, są zobowiązani do oddawania 

odpadów niesegregowanych zmieszanych, a odbierający do ich odbierania.  

  

6. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą niezwłocznie po ich 

powstaniu. 

 

7. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w Rozdziale 4.  

 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez 
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odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, a także podjęcie działań 

mających na celu usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń.  

 

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego 

mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia odpadów i 

systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia. 

 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy mycie 

nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska i odbywa się na terenie własnej posesji, przy jednoczesnym 

zabezpieczeniu przed spływem zużytej wody na tereny sąsiednich posesji lub na tereny publiczne. 

 

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dopuszczalne są jedynie w 

przypadku, wykonywania ich w obrębie własnej posesji oraz gdy nie wpłynie to ujemnie na środowisko i nie 

będzie stwarzało uciążliwości dla najbliższego otoczenia, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 

 

§ 7. Na terenie Gminy Nowy Tomyśl, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania 

się: 

 

1)   wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, 

2)   indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, 

3)  umieszczania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, sklepach, punktach gastronomicznych 

i usługowych w koszach ulicznych oraz w innych miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, 

4) odprowadzania nieczystości ciekłych do cieków lub zbiorników wodnych, urządzeń kanalizacji 

deszczowej, rowów melioracyjnych, na łąki lub pola, 

5) gromadzenia odpadów poprodukcyjnych w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne, 

6) spalania odpadów na powierzchni oraz w instalacjach grzewczych budynków. 

 

 

Rozdział 3.  

 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych 

pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 

§ 8. Określa  się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

 

1) odpady zmieszane (niesegregowane): 

 

 a)  pojemnik o pojemności 60 l, 

b)  pojemniki o pojemności 120 l, 

c)  pojemniki o pojemności 240 l, 

d)  pojemniki o pojemności 1100 l, 

 

2) odpady zbierane selektywnie: 

 

a) pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 120 l, oznaczone odpowiednimi napisami 

i kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2017 r. poz. 19). 

b) w przypadku gdy wyżej wymienione pojemniki obniżają walory estetyczne przestrzeni publicznej, w 

której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, 

dopuszcza się aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem w części nie mniejszej niż 30% 

zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla osób korzystających z 

pojemników. 
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c) worki z folii LDPE, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, oznaczone odpowiednimi 

napisami i kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie. 

 

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych dla 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w oparciu o 

liczbę osób zamieszkujących: 

 

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 120 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 

gromadzonych selektywnie, 

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności 240 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 

gromadzonych selektywnie. 

 

2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów 

komunalnych innych, niż zostały określone w ust. 1 znormalizowanych pojemników. 

 

§ 10. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, jeśli w lokalach 

tych zamieszkują mieszkańcy minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na 

terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów 

komunalnych, w oparciu o liczbę zamieszkujących osób: 

 

1) jeden pojemnik/kontener o pojemności 1100 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po 6 

worków z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, 

2) dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia  odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) innych pojemników, niż zostały wyżej określone, 

3) dopuszcza się zastosowanie do zbierania selektywnego odpadów komunalnych innych znormalizowanych 

pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami. 

 

§ 11. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność 

pojemników/worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych 

(zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych: 

 

1) w szkołach minimum 3 pojemniki o pojemności 120 l każdy do zmieszanych odpadów oraz dwa worki z 

folii LDPE lub odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych 

selektywnie, 

2) w lokalach gastronomicznych minimum 20 l na każde jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik o pojemności 240 l na zmieszane odpady komunalne oraz po dwa worki z folii LDPE lub 

odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie, 

3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l na 

zmieszane odpady komunalne oraz po 2 worki z folii LDPE lub odpowiadające ich pojemności pojemniki na 

poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie, a w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 

socjalnych minimum 1 pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane na każdych 10 pracowników, 

4) w lokalach handlowych minimum 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż 1 

pojemnik o pojemności 240 l na lokal na odpady komunalne zmieszane oraz po 2 worki z folii LDPE lub 

odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie, 

5) w lokalach handlowych i usługowych o powierzchni całkowitej do 20 m2 jeden pojemnik o pojemności 

60 l na odpady komunalne zmieszane i po 1 worku z folii LDPE lub odpowiadające ich pojemności 

pojemniki na poszczególne frakcje odpadów zbieranych selektywnie, 

6) w ośrodkach zdrowia, bankach, urzędach pocztowych i innych instytucjach administracyjnych oraz 

gospodarczych wynosi minimum 1 pojemnik o pojemności 240 l na 10 pracowników na zmieszane odpady 

komunalne oraz po 2 worki z folii LDPE lub odpowiadające ich pojemności pojemniki na poszczególne 

frakcje odpadów zbieranych selektywnie. 
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2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach i 

ulicach, w parkach i na zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane, aby 

były widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 50 l. Ilość ustawionych pojemników na 

nieruchomości powinna być dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób. 

 

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady i urządzenia służące do ich 

gromadzenia w takim stanie porządkowym, technicznym, sanitarnym, aby korzystanie z nich umożliwiało 

prawidłową ich eksploatację i nie powodowało zagrożenia dla użytkowników. Ponadto pojemniki powinny 

być okresowo dezynfekowane i myte. 

 

 

Rozdział 4.  

 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 12. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale - 3 umieszcza się na terenie nieruchomości. 

 

2. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek udostępnić w dniu 

odbioru pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w taki sposób, aby podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie musiał wjeżdżać na teren danej 

nieruchomości, a w szczególności poprzez: 

 

1) wystawienie pojemników lub worków przed nieruchomość, w dniu ustalonym w harmonogramie odbioru 

odpadów, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd do niego, 

2) w przypadku posiadania altany śmietnikowej lub innego miejsca ustawienia pojemnika ogrodzonego i 

zamykanego na klucz, do otwierania ich w dniu ustalonym zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. 

 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości 

oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów zgodnie z 

harmonogramem odbioru odpadów. 

 

4. Pojemniki i worki powinny być udostępniane zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru. 

Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów. 

 

5. Nieodebrane odpady, z przyczyn określonych w pkt 4 oraz z winy operatora (np. pominięcie 

nieruchomości), właściciel przechowuje na terenie swojej posesji lub jeżeli to dotyczy odpadów zbieranych 

selektywnie może je własnym transportem dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów. 

 

§ 13. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o liczbie osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

 

§ 14. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy: 

 

1) Zabudowa jednorodzinna: 

 

a) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie, 

b) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 1, 2, 3, 5 i 15 co najmniej raz w miesiącu, z 

zastrzeżeniem odpadów zielonych, które w okresie od początku kwietnia  do końca października 

odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie, 
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c) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 w miarę zaistniałej 

potrzeby z założeniem nie rzadziej niż raz w roku, 

 

2) Zabudowa wielolokalowa: 

 

a) właściciele nieruchomości zobowiązywani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz w tygodniu, 

b) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 1, 2, 3, 4, 5 i 15 co najmniej jeden raz w tygodniu z 

zastrzeżeniem odpadów zielonych (bioodpady), które w okresie od początku kwietnia do końca 

października odbierane są z częstotliwością minimum jeden raz na tydzień; w pozostałym okresie 

minimum jeden raz na cztery tygodnie,   

c) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 i 14 w miarę zaistniałej 

potrzeby z założeniem nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 15. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w 

sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a także do przekazywania odpadów 

komunalnych podmiotowi    wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości.   

 

§ 16. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego do 

liczby osób przebywających na nieruchomości. 

 

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowa 

oczyszczalnia ścieków bytowych muszą być zlokalizowane zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w sposób 

umożliwiający dojazd specjalistycznych pojazdów służących do opróżniania tego rodzaju urządzeń. 

 

3. Określa się następującą częstotliwość i sposób odbierania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

 

1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są  opróżniać je 

systematycznie z częstotliwością zapewniającą nie dopuszczenie do przepełniania się ich i wylewania 

nieczystości ciekłych na powierzchnię gruntu, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości, jednak nie rzadziej niż jeden raz na pół roku, 

2) właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązani 

są do usuwania osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, 

3) właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków 

zobowiązani są do przechowywania dowodów zapłaty za te usługi, w celu ich okazania osobom 

upoważnionym podczas kontroli. 

 

 

Rozdział 5.  

 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 17. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 

zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nie ulegających 

biodegradacji. 

 

§ 18. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady podlegają unieszkodliwianiu w następujący sposób: 
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1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz  odpady zielone 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekazuje do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku - do 

instalacji zastępczej; 

2) odpady selektywnie zebrane przedsiębiorca odbierający te odpady przekazuje uprawnionemu 

podmiotowi do dalszego zagospodarowania (recykling, odzysk) zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami.  

 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 

 

1) osiągania poziomów recyklingu w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez 

siebie odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 

sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), 

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomów ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz. 676); 

 

 

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 

 

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stwarzać zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na swojej 

nieruchomości oraz zapewniają właściwą opiekę i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, 

które utrzymują. 

 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do poddawania ich okresowym szczepieniom 

obowiązkowym. 

 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego 

(nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników). 

 

5. Padlinę zwierząt domowych i gospodarskich należy usuwać niezwłocznie poprzez przekazanie jej firmie 

prowadzącej działalność w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt i ich części. 

 

6. Gmina natomiast zapewnia warunki do usuwania i przekazania padliny występującej na terenie dróg 

wszystkich kategorii w obrębie miasta i gminy Nowy Tomyśl. Zadanie to realizowane jest zgodnie z 

zapisami umowy zawartej z uprawnioną firmą. 

 

 

Rozdział 7.  

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 20. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w mieście Nowy Tomyśl, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich poza gospodarstwami rolnymi. 

 

2. Dopuszcza się w mieście Nowy Tomyśl, na terenach zabudowy jednorodzinnej, możliwość trzymania 

gołębi, pszczół, drobiu, królików, nutrii i innych drobnych zwierząt na potrzeby własne, jeśli istnieją 
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odpowiednio przystosowane pomieszczenia z wydzielonym wybiegiem, a także zachowane są przepisy 

sanitarne i weterynaryjne. 

 

3. Dopuszcza się w mieście Nowy Tomyśl, na terenach zabudowy jednorodzinnej możliwość trzymania 

innych zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że jest to kontynuacja już wcześniej prowadzonej hodowli 

tych zwierząt na własne potrzeby i w ograniczonej ilości jeśli istnieją odpowiednio przystosowane 

pomieszczenia z wydzielonym wybiegiem, a także zachowane są przepisy sanitarne i weterynaryjne i 

trzymanie tych zwierząt nie jest w sprzeczności z innymi przepisami prawa. 

 

4. Utrzymywanie zwierząt na potrzeby własne powinno być usytuowane i prowadzone w taki 

sposób, aby:  

1) nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,  

2) nie powodowało zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody,  

 

5. Zabrania się zanieczyszczania podwórzy, domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc 

publicznych wydalinami zwierząt, karmą dla nich przeznaczoną, ściółką lub innymi 

nieczystościami.  
 

6. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach ogrodów działkowych określają regulaminy 

obowiązujące na tych terenach. 

 

7. Prowadzący hodowlę zwierząt 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, 

 

 

Rozdział 8.  

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

 

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz obiektami 

użyteczności publicznej zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości dwa 

razy w ciągu roku w terminie wiosennym od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 30 września, a także każdorazowo w 

przypadku wystąpienia populacji gryzoni. 

 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przeprowadzają deratyzację 

każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni. 

 

3. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego plagą gryzoni na wniosek Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu deratyzację przeprowadza się natychmiastowo. 

 

4. Obowiązkowi deratyzacji podlegają również: 

1) sieć i studzienki kanalizacji sanitarnej, 

2) ujścia do ścieków wodnych, 

3) studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze, 

4) sieci i studzienki kanalizacji deszczowej. 

 5. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych do 

stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności 

dla środowiska naturalnego. 
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6. W okresie przeprowadzania deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania miejsc 

wyłożenia środków zwalczających gryzonie napisem „Uwaga trucizna”. 

 

 

Rozdział 9.  

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 22. 1. Burmistrz Nowego Tomyśla wyznaczy osoby fizyczne lub inne podmioty upoważnione do kontroli 

wypełniania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli, o 

której mowa w ust. 1. 

 

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają zasady i tryb 

postępowania przewidziane w przepisach Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenia. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne. 
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