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UCHWAŁA NR IV/31/15
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 ze zm.1) / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.2) /, po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, Rada Miasta Słupcy uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA SŁUPCY
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy, zwany dalej „Regulaminem”
zgodnie z wymogami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm./, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Słupcy 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 a także odpadów komunalnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy oraz umowy z operatorem,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości Miasta Słupcy 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 rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r.
poz. 379, poz. 1072.
2)
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1593, Dz. U. z 2015r. poz. 87,
poz. 122.
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4) 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.
§ 2. 1. W celu ustalenia znaczenia pojęć występujących w regulaminie stosuje się zapisy ustaw, aktów
wykonawczych i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (zwanego dalej WPGO), w których pojęcia
zostały zdefiniowane.
2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu pod pojęciem:
1) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /tj. Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm./;
2) odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w art.4 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w workach lub pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych;
3) odpady wielomateriałowe - opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów
w taki sposób, że nie można ich rozdzielić ręcznie lub przy użyciu prostych metod fizycznych;
4) umowy – należy przez to rozumieć umowę o której mowa w art.6 ust.1 ustawy;
5) umowy operatorskiej – należy przez to rozumieć umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych zawartą przez Gminę Miejską Słupca z przedsiębiorcą, który wygrał przetarg
ogłoszony zgodnie z treścią art. 6d ust. 1 ustawy;
6) metody ustalania opłat – należy rozumieć przez nią jeden z przewidzianych w ustawie sposobów ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami określony w art.6j ustawy;
7) punkt selektywnego zbierania – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 6) ustawy; punkt
usytuowany w Słupcy przy ulicy Wspólnej 8;
8) harmonogram – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta
określający częstotliwość ich odbierania, o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy;
9) przedsiębiorca – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie wymienionym
w art. 7 ust. 1 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która zgodnie
z art. 7 ust. 5 ustawy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia;
10) indywidualne konta rozliczeniowe – należy przez to rozumieć prowadzony przez operatora rejestr
właścicieli nieruchomości, w którym na bieżąco rejestrowana jest masa odpadów zmieszanych oraz
wyselekcjonowanych i przekazanych operatorowi przez właścicieli nieruchomości; rejestr ten umożliwia
realizację obowiązków, o których mowa w art. 6 ust . 4 i art. 6k ust. 3 ustawy;
11) operator – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
zgodnie z art. 9c ustawy, który na mocy wygranego przetargu podpisał z Miastem umowę na odbiór lub
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
12) Miasto – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Słupca;
13) Urząd - należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Słupcy.
3. Odpowiedzialnym za tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości
i porządku na terenie Miasta zwanym dalej „zarządzającym systemem gospodarki odpadami” jest Burmistrz
Miasta Słupcy.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. Określa się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące:
1) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w Regulaminie, polegający na:
a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu operatorowi odpadów komunalnych, w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie w § 4,
b) zbieraniu odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3,
c) systematycznym, w taki sposób by nie zalegały, zbieraniu odpadów oraz usuwaniu zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę,
d) systematycznym usuwaniu odpadów i innych zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian
i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielorodzinnych, np.
sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady,
rur spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu
higieniczno-sanitarnego,
e) okresowym zbieraniu odpadów pozostawionych na obszarach nieruchomości rolnych, leśnych,
pokrytych wodami, tak aby nie dopuścić do nadmiernego ich gromadzenia i przetrzymywania na terenie
nieruchomości,
f) niezwłocznym zbieraniu i usuwaniu z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych i remontów lokali
oraz budynków,
g) systematycznym zbieraniu i usuwaniu po przeprowadzeniu zabiegów związanych z pielęgnacją
i utrzymywaniem ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów –
wszelkich powstałych w związku z tym odpadów,
h) okresowej wymianie zużytego piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie
dostępnych;
i) w przypadku sklepów spożywczych i lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady
systematycznie opróżnianego;
2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych operatorowi w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości przez operatora;
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w sytuacji gdy ich przekazanie operatorowi
w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) prowadzenie selektywnego zbierania do odpowiednio oznakowanych worków następujących frakcji
odpadów komunalnych: odrębnie zbieranie papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła oraz łącznie tworzywa sztucznego razem z .drobnymi
opakowaniami z metalu i opakowaniami wielomateriałowymi na obszarach zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej oraz nieruchomościach, które w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne;
2) w worki do prowadzenia selektywnej zbiórki właściciele nieruchomości zaopatrują się u operatora i mają
obowiązek zgodnie z przeznaczeniem je wykorzystać;
3) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych;
4) na obszarach zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej) oraz nieruchomościach, których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne, odrębnie zbierane opakowania z papieru i tektury, szkło
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i odpady opakowaniowe ze szkła, oraz łącznie tworzywa sztuczne drobne opakowania z metalu
i opakowania wielomateriałowe należy umieszczać do odpowiednio oznakowanych pojemników;
5) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest prowadzone we wszystkich rodzajach
zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, z zastrzeżeniem, że właściciele nieruchomości mogą
korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej
roczny okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego
kompostu; właściciele nieruchomości na obszarach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz
nieruchomościach, które w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają na nich odpady komunalne, przekazują operatorowi odpady ulegające biodegradacji w workach
odpowiednio oznakowanych, właściciele pozostałych nieruchomości w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach;
6) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, które nie mogą
być kompostowane w przydomowym kompostowniku oraz nie mieszczą się worku bądź pojemniku należy
przekazać operatorowi w sposób taki jak opisano w pkt 18) za dodatkową opłatą; operator ma obowiązek
w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać odpady zielone z wyj. odpadów pochodzących z przyciętych lub
ściętych krzewów i drzew wymagających odrębnego kontenera;
7) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy
przed złożeniem do worka bądź pojemnika oczyścić;
8) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po
zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;
9) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka bądź pojemnika;
10) selektywnie zebrane odpady przekazywane operatorowi w workach, należy zabezpieczyć przed
zmieszaniem podczas transportu poprzez zawiązanie worka;
11) na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz nieruchomościach, które w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, odpady
komunalne obejmujące zebrane selektywnie bioodpady w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, frakcje papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i odpady
opakowaniowe ze szkła oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania z metalu
i opakowania wielomateriałowe, odbierane są przez operatora sprzed nieruchomości;
12) na obszarach zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej) oraz nieruchomościach, których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, odpady komunalne zebrane selektywnie obejmujące
bioodpady w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, frakcje papieru i tektury (w tym
opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz łącznie zebrane
tworzywa sztuczne, drobne opakowania z metalu i opakowania wielomateriałowe, odbierane są przez
operatora z pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek systematycznie wstawiać tam odpady
zebrane selektywnie oraz udostępniać wejście operatorowi, który odbiera odpady;
13) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych 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 a także odpadów komunalnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy oraz umowy z operatorem - dotyczy
wszystkich rodzajów zabudowy;
14) wymienione w pkt 13) odpady należy zabezpieczyć przed zmieszaniem; można je przekazywać
operatorowi w terminach określonych harmonogramem w sposób taki sam jak w przypadku pozostałych
odpadów zebranych i odbieranych selektywnie;
15) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 13) należy gromadzić, a także przygotować do
odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;
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16) odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane wymienione w pkt 13),
bez umieszczania ich w workach; pozostałe odpady wymienione w pkt 13) należy wkładać do worków
bezbarwnych, przeźroczystych lub oznakowanych tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości;
17) operator ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać zebrane selektywnie wyłącznie te
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia
drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
starosty oraz nie wymagające załadowania do dodatkowego kontenera; odpady nie spełniające tego
warunku operator ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość jest określona w uchwale
podjętej na mocy art. 6r ust. 4 ustawy;
18) w sytuacji, gdy odpady zielone wytworzone na skutek zabiegów pielęgnacyjnych ogrodów (z przyciętych
lub ściętych krzewów i drzew) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, dla
ich przekazania muszą zostać załadowane do odrębnego kontenera, właściciel nieruchomości ma
obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u operatora, który z kolei ma obowiązek
podstawić go w terminie 48 godzin oraz odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona jest
określona w uchwale podjętej na mocy art. 6r ust. 4 ustawy;
19) frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi przez właściciela
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach, które w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne, w terminach
określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do punktu selektywnego zbierania
odpadów; punkt ten przyjmuje odpady na zasadach opisanych wyżej, a więc poza odpadami budowlanymi
i rozbiórkowymi stanowiącymi odpady komunalne i zielonymi wymagającymi odrębnych kontenerów
nieodpłatnie; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji
punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta;
20) przeterminowane leki można oddać w wyznaczonych aptekach, których wykaz znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Miasta;
21) zebrane w wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z drzew rosnących wzdłuż ulicy należy zebrać
do worków dostarczonych przez służby komunalne i zgromadzić na chodniku w miejscu nie utrudniającym
korzystania z niego; worki te ma obowiązek odebrać Miasto.
§ 5. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego polega na:
1) uprzątaniu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także części
nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to
realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy
złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
2) uprzątaniu innych zanieczyszczeń stosownie do potrzeb.
§ 6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących
miejscach:
1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to
na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
§ 7. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na
terenie nieruchomości należących do właściciela nieruchomości w odniesieniu do drobnych napraw pojazdów
samochodowych, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 8. 1. Ustala się, iż statystyczny mieszkaniec miasta Słupcy przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru
zmieszanych odpadów komunalnych winien dysponować minimum 30 l objętości w pojemniku dla odpadów
zmieszanych; przy częstotliwości odbioru innej aniżeli dwa tygodnie, objętości należy proporcjonalnie
przeliczyć.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny:
1) spełniać wymogi zawarte w przepisach odrębnych;
2) być czytelnie oznakowane przez operatora w widocznym miejscu, nazwą, numerem telefonu operatora oraz
numerem identyfikacyjnym nieruchomości;
3) posiadać pojemność w zależności od przeznaczenia i tak:
a) dla odpadów zmieszanych - 120 l, 240 l, 1100 l, oraz powyżej 1100 l (Kp-7),
b) dla bioodpadów – 120 l, 240l i 1100 l,
c) dla odpadów zbieranych selektywnie 120l, 240l, 1100l a w przypadku zestawów do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych - od 800 l do 1500 l;
d) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne i odpadów zielonych
pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew – kontenery o pojemności od 2 do 10 m³.
3. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin, ilości
odpadów komunalnych zmieszanych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki,
udostępnione przez operatora, który odbiera odpady na mocy umowy operatorskiej podpisanej z Miastem.
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne są
zobowiązani dostosować pojemność pojemników dla odpadów zmieszanych do swych indywidualnych potrzeb
uwzględniając następujące normatywy dostosowane do cyklu odbioru określonego w § 15 Regulaminu:
1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, z zastrzeżeniem pkt 2) i pkt 3) –
minimum 10 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na
budynek,
2) dla szkół wszelkiego typu – minimum 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli – minimum 5 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych – minimum 30 l na każde 10 m² pow. całkowitej, nie mniej jednak niż jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem – minimum 30 l na każdego zatrudnionego, nie mniej jednak niż
jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych – minimum 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności
120 l,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych minimum jeden pojemnik o pojemności 120 l
na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na zakład,
9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – minimum 30 l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden
pojemnik o pojemności 120 l na budynek,
10) dla ogródków działkowych min 30 l na każdą działkę w okresie od kwietnia do października, a 5 l od
listopada do marca,
11) w pozostałych przypadkach nie wymienionych w punktach od 1 do 10 – minimum jeden pojemnik
o pojemności 120 l.
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5. W przypadku nieruchomości, które w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne, do części nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, stosuje się odpowiednio przepis ust. 4.
§ 9. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości:
1) worki do selektywnego zbierania odpadów muszą spełniać następujące wymagania:
a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum
0,06 mm,
b) być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu operatora oraz rodzajem i znakiem
graficznym odpadów jakie mają do niego być zbierane;
2) pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l,
3) ustala się, że do końca roku 2015 każdy mieszkaniec przy częstotliwości odbioru co cztery tygodnie winien
dysponować minimum 20 l objętości w worku kolorów zielonego, niebieskiego, żółtego, brązowego lub
pojemniku; przy częstotliwości odbioru innej aniżeli co cztery tygodnie, objętości należy proporcjonalnie
przeliczyć;
4) na obszarach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, oraz nieruchomościach, które w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne:
a) szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru zielonego,
b) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) należy zbierać do worka koloru
niebieskiego,
c) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania z metalu oraz opakowania wielomateriałowe należy
zbierać do worka koloru żółtego,
d) odpady biodegradowalne należy zbierać do worka koloru brązowego;
5) na obszarach zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej), nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: papier i tekturę, szkło i opakowania szklane, łącznie tworzywa
sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do
pojemników spełniających wymogi opisane w § 8 ust. 2 oznakowane kolorami takimi jak worki
przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym,
6) pozostałe drobne odpady odbierane selektywnie należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroczystych
lub oznakowanych tak aby możliwa była identyfikacja ich zawartości, we wszystkich rodzajach zabudowy
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomościach, których część jest zamieszkała, pozostała
niezamieszkała a powstają na niej odpady komunalne.
§ 10. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz sposób ich rozmieszczenia:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach umieszcza się
kosze uliczne o pojemności minimum od 10 do 70 l w miarę możliwości wyposażone w zadaszenie
ograniczające możliwość zalania odpadów wodami opadowymi;
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać
200 m;
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
4) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 20 m;
5) w centrach handlowych, przed sklepami o powierzchni powyżej 1000m² i szkołami umieszcza się –
zestawy pojemników spełniające wymogi opisane w § 8 ust. 2 przeznaczone do odpadów komunalnych
zmieszanych oraz selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru i tektury oraz łącznie tworzyw
sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym;
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§ 11. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1) właściciel nieruchomości zamieszkałej nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji
sanitarnej, zobowiązany jest pobudować na jej terenie lub dostosować już istniejący zbiornik
bezodpływowy do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie – przyjmując zużycie wody
według wodomierza lub jako równe 3 m³/osobę/miesiąc;
2) dla nieruchomości niezamieszkałych przyjmuje się zużycie wody zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 12. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia
odpadów przed ich odebraniem przez operatora w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:
1) pojemniki należy utrzymywać w stanie czystości zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz;
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;
4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez
wody opadowe;
5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.
§ 13. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki i worki na odpady należy umieszczać w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników operatora bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub,
gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich
opróżnienia;
3) wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady zielone
pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów należy umieścić w udostępnionych przez operatora kontenerach,
w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu, nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub w miejscu
wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.
§ 14. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia
odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych, których nieprzestrzeganie może spowodować odmowę
odbioru odpadów bądź opróżnienia zbiornika i zgłoszenie tego faktu zarządzającemu systemem gospodarki
odpadami:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli odpady
komunalne;
2) zasady gromadzenia odpadów w workach i pojemnikach:
a) do pojemników i worków koloru niebieskiego przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury
nie wolno wrzucać: opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej,
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych i podpasek,
papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów
po mleku i napojach, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań
. Umieszczamy w nim takie odpady jak:
- gazety, książki, zeszyty, papier szkolny i biurowy,
- katalogi, prospekty, foldery,
- torby i worki papierowe,
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- tekturę i kartony oraz opakowanie wykonane z tych surowców,
b) do pojemników i worków koloru zielonego przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno
wrzucać: ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne,
szkło zbrojone), szyb samochodowych, monitorów telewizyjnych, wszelkiego rodzaju żarówek,
świetlówek. Umieszczamy w nim takie odpady jak:
- opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki oraz inne wolne od zanieczyszczeń
opakowania ( w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
c) do pojemników i worków koloru żółtego przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych i opakowań z metalu nie można wrzucać: odpadów pochodzenia
medycznego, mokrych folii, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych; metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, zużytych baterii
i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD.
Nie segregujemy plastikowych zabawek. Umieszczamy w nim takie odpady jak:
- butelki typu PET,
- opakowania po chemii gospodarczej,
- opakowania wielomateriałowe (kartoniki po sokach, napojach),
- odpady opakowaniowe metalowe w tym opakowania ciśnieniowe po sprayach, aerozolach,
d) do przydomowych kompostowników, pojemników lub worków koloru brązowego przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli
bioodpady i odpady zielone np. kamieni, ziemi, popiołu z węgla kamiennego, żużlu, odchodów zwierząt,
resztek żywności pochodzenia zwierzęcego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF. W worku
tym umieszczamy takie odpady jak:
- odpady kuchenne warzywne i owocowe (w tym obierki),
- liście, skoszoną trawę, kwiaty,
- pocięte resztki drzew, krzewów i innych roślin,
- wióry z drewna i słomy;
e) do pojemników na odpady zmieszane należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (np.: leków i chemikaliów, baterii, akumulatorów,
farb, lakierów, pestycydów, żarówek, świetlówek).
3) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów,
4) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 15. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz nieruchomości, które w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło oraz
opakowania ze szkła, łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz
opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż co cztery tygodnie każda z wymienionych frakcji
osobno;
c) bioodpady - nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
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d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 4 pkt 13 – nie rzadziej niż dwa razy w roku;
2) z terenów ogródków działkowych
a) od kwietnia do października:
- odpady zmieszane – nie rzadziej niż co cztery tygodnie,
- zbierane selektywnie papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło, łącznie
zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz opakowania wielomateriałowe –
nie rzadziej niż co cztery tygodnie każda z wymienionych frakcji osobno,
- bioodpady – nie rzadziej niż co cztery tygodnie,
- pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 4 pkt 13 – nie rzadziej niż jeden raz do roku
w terminie uzgodnionym przez właściciela nieruchomości z operatorem,
b) od listopada do marca odbiór odpadów komunalnych w terminie uzgodnionym przez właściciela
nieruchomości z operatorem;
3) z obszarów zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej):
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co tydzień,
b) zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i opakowania
szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż co dwa tygodnie każda z wymienionych frakcji osobno,
c) bioodpady – nie rzadziej niż co tydzień,
d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 4 pkt 13 – nie rzadziej niż dwa razy w roku;
4) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(hoteli
pensjonatów, domów opieki, budynków użyteczności publicznej, szkół przedszkoli):
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i opakowania
szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż co cztery tygodnie, każda z wymienionych frakcji osobno,
c) bioodpady – nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
5) z pozostałych nieruchomości zabudowanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co cztery tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i opakowania
szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż co cztery tygodnie, każda z wymienionych frakcji osobno,
c) bioodpady – nie rzadziej niż co cztery tygodnie;
6) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy(niezabudowanych): odbiór odpadów w terminie
uzgodnionym przez właściciela nieruchomości z operatorem;
7) opróżnianie koszy ulicznych następuje co najmniej trzy razy w tygodniu;
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w innych
terminach niż określono w ust. 1 po wcześniejszym uzgodnieniu przez właściciela nieruchomości z operatorem.
§ 16. 1. Ustala się, iż odpady komunalne z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego usuwane są przez właściciela nieruchomości w następujący sposób:
1) systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;
2) poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach;
3) umożliwienie operatorowi odbioru pojemników i worków z odpadami poprzez ich wystawienie w miejscu
pozwalającym na swobodny do nich dojazd w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów.
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2. W przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa,
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza ich właściciele zobowiązani są do:
1) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności
w danym dniu;
2) skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku
funkcjonowania działalności gospodarczej.
§ 17. 1. Operator odbierający odpady komunalne z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w pojemnikach spełniających normy opisane w Regulaminie.
§ 18. Ustala się następującą częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników
oczyszczalni przydomowych z nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny
nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń gromadzących nieczystości;
2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych powinno nastąpić
w ciągu dwóch dni od zgłoszenia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, z którym
podpisał umowę na wywóz nieczystości ciekłych;
3) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności;
4) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
§ 19. Odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych
odbywa się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) a w soboty w godzinach
od 7.00 do 14.00.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 20. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kompleksowych i racjonalnych
metod gospodarowania odpadami m.in. poprzez kampanie informacyjne o technikach zapobiegania
powstawaniu odpadów (np.: wprowadzenie zasad „Czystszej Produkcji”, zachęty do „czystej konsumpcji”,
promocja ponownego wykorzystania i napraw, korzystanie z płóciennych toreb podczas zakupów).
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.
§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są:
1) w odniesieniu do psów:
a) poza obszarem własnej nieruchomości do prowadzenia każdego psa na uwięzi, a psa rasy uznanej za
agresywną oraz psa, którego wysokość liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami,
wynosi ponad 30 cm na uwięzi i z nałożonym kagańcem,
b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający swobodny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem oraz pod warunkiem, że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób,
c) nie pozostawiać bez opieki psa w obrębie nieruchomości niezabudowanych;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) zapewnić stały i skuteczny dozór nad nimi,
b) zabezpieczyć przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków
i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości,
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c) nie wprowadzać zwierząt domowych na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady
Miasta Słupcy, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów –
przewodników,
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
mało uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania
kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
e) natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych, itp. a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być składane
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów,
f) posiadać dowód aktualnych szczepień ochronnych o ile są wymagane bądź zarządzane przez
odpowiednie służby weterynaryjne;
3) osoby utrzymujące jako zwierzęta domowe gołębie muszą spełniać wymagania:
a) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem gołębi należy gromadzić i usuwać
zgodnie z odrębnymi przepisami i Regulaminem oraz nie mogą powodować zanieczyszczenia
nieruchomości i wód,
b) utrzymywanie gołębi nie może być prowadzone na terenie nieruchomości zamieszkałych z zabudową
jednorodzinną szeregową, zabudową wielorodzinną oraz w miejscach wspólnego użytku;
4) padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
w tym zakresie - obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na:
a) osobach utrzymujących zwierzęta,
b) właścicielach nieruchomości - w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości;
c) Mieście - w pozostałych przypadkach.
5) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej.
§ 22. 1. Utrzymywanie
zwierząt
gospodarskich
jest
zabronione
na
terenach
zabudowy
wielorodzinnej(wielolokalowej), jednorodzinnej, ogrodach działkowych z wyj. kontynuacji wcześniej
prowadzonego chowu tych zwierząt na własne potrzeby.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto
inwestowanie zgodne z tym planem.
3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich dopuszcza się pod warunkiem posiadania budynków
gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi określone przepisami odrębnymi.
4. Prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, zobowiązani
są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
2) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości .
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
§ 23. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku tj. do końca września deratyzacji na terenie nieruchomości.
Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli pozostałych nieruchomości może być realizowany tylko w miarę
potrzeby.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 25. Traci moc uchwała Nr XXVI/179/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupcy /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r. poz.
1660/.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

