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REGULAMIN UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MOSINA
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do jej zadań własnych, dlatego ustawodawca
upoważnił gminy do wydawania w tym zakresie przepisów prawa miejscowego. Takim prawem miejscowym
jest Regulamin utrzymania czystości i porządku, obowiązujący wszystkich mieszkańców.
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
1 sierpnia br. wszystkie dotychczas obowiązujące regulaminy utraciły moc obowiązywania. Z tego powodu
29 czerwca br. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXV/285/16 przyjęła nowy Regulamin. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z jego przepisami.
Informujemy także, że termin obowiązywania Regulaminu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania
Odpadów SELEKT, o którym mowa w § 2 ust. 4 poniższego Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy Mosina, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/286/16 w sprawie wystąpienia Gminy Mosina z SELEKT-u obowiązuje
do 31 grudnia 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MOSINA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§2
1. W Regulaminie określa się zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina, a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
5) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
6) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
2. Zgodnie z art. 64 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 446) oraz
w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 250), zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczące:
1) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych stałych, 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;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych stałych
na terenie nieruchomości, a także warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania 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 stałych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
określa Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
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ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:
1) uprzątnięcie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak aby umożliwić usunięcie służbom porządkowym;
2) uprzątnięcie z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń,
należy wykonać w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów;
3) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że 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,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
2. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami, pod warunkiem, że nie spowoduje ona
zanieczyszczeń środowiska, a odpady powstające w trakcie naprawy będą gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie, zgodnie z przepisami Regulaminu.
3. Konserwacja pojazdów samochodowych nie może wpływać negatywnie na środowisko i stwarzać uciążliwości
dla najbliższego otoczenia.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§4
1. Właściciele terenów lub obiektów służących do użytku publicznego mają obowiązek wyposażenia nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz systematycznego opróżniania w sposób niedopuszczający
do przepełnienia.
2. Miejsca publiczne takie jak: parki, skwery, parkingi, przystanki komunikacji i inne służące użyteczności publicznej, są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l, dostosowane do ilości powstających odpadów.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§5
1. Właściciele nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz
zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych i osadów.
2. Usuwanie nieczystości z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy powinno odbywać
się systematycznie, z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie się zbiornika i wylewania się nieczystości ciekłych
na powierzchnię terenu.
3. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie osadu winno
odbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji urządzenia.
4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy podmiotu
uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
5. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport nieczystości płynnych, aby nie zagrażało to
bezpieczeństwu ruchu drogowego.
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ROZDZIAŁ V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§6
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) 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) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, poza ogrodzoną
posesją.
§7
1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) każdy pies musi być wyprowadzany poza teren nieruchomości na smyczy; psy ras agresywnych i niebezpieczne
dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec;
b) stosowanie tablic ostrzegawczych – informacyjnych przy wejściu na teren nieruchomości o grożącym niebezpieczeństwie oraz zapewnienie szczelności ogrodzenia;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny nadzór;
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 placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz
na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej;
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych
i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; nie
dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
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, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w specjalnie do tego celu przystosowanych urządzeniach lub w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;
f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej;
3. Postanowienia powyższe dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.
§8
Obowiązki określone w § 7 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, tzn.
których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe
zasady działania jednostek takich jak: Polskie Siły Zbrojne, Policja, Straż Graniczna i inne formacje podległe Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straż Miejska oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób niepełnosprawnych.
§9
Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, ulegają
odłowieniu i dowiezieniu docelowo do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 10
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Mosinie, w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mosina”.
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ROZDZIAŁ VI
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 11
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 778).
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. 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 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są do przestrzegania zapisów § 6 i 7 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku, wiosną
i jesienią, oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni, realizowanej przez podmiot uprawniony;
ROZDZIAŁ VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 12
1. Ustala się, że nieruchomości i obiekty zlokalizowane na terenie Gminy Mosina podlegają obowiązkowej deratyzacji.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
3. Ponadto deratyzacja na nieruchomościach i obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina winna być przeprowadzana każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 13
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Gminy Mosina
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 15
Traci moc Uchwała Nr XLV/300/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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